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НА ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ КАТО СВЯТ НА ТВОРЦИ

Здравейте, приятели на „ученото слово”! Да, вие сте на точното
място и в точния момент: на територията на първите опити да се
рефлектира и осмисля наличното знание и в мига на раждането на
собствения изследователски ракурс, артикулиран по уникален начин.
Уникалното, личностно преживяно и споделено със света на четящия човек
слово провокира, интригува, вълнува. Първите опити повтарят наличните
вече текстови образци? Да, в някакъв смисъл творчеството първоначално
образ-ява, „повтаря” вдъхновяващия първоизточник, докато пишещият
човек не намери себе си: така неизменно се импрегнира културата,
познанието, набелязва се собствената съпричастност към точно
определена мисловна традиция в конкретната интенция на съзнанието,
стремейки се „да разбули” тайната на ставането и на смисъла. Но
призванието, подлагащо на изпитание по този начин самото себе си, е
особено чувствително към умопостигаемата истина, както и към
самосъзнателното усилие и отговорност да заеме своето достойно място
„под слънцето” в интелектуалната компания на лично припознатите
авторитети на мисълта, с чиито постижения начинаещият изследовател
се идентифицира, а в перспектива – често – и продължава. Затова един
текст може да „те грабне” и да те поведе съпричастно по пътя на
търсенето.
Именно пътят на ставането, основополагащото „Как?” на дръзването
да изразиш себе си в избраната за бъдеща професия научна и научноприложна сфера, експериментирането с идеи и практики – такъв е фокусът
на първия опит на Педагогическия факултет, Тракийски университет, да
предостави трибуна за академична изява на своите студенти. Правим това
със съзнанието за полагане начало на традиция, която да запечата в
собствената ни историята – не в историята като фактология, а в историята
на Факултета като събитийност на сбъдналата се мисъл в нейните върхови
студентски постижения, както и на проблематичността на търсенията, в
която проблематичност да се чете като „в отворена книга” равнището на
собственото ни научно-образователно битие.
Този първоакт на припознаване на нашите млади колеги като идейни
съмишленици и талантливи партньори в делото и мисията на Факултетската
академична общност ни радва и обнадеждава: мрежата на
приемствеността се е разширила до нови симетрии в дейността
преподаватели – студенти, отварящи врати към възможни иновативни
тенденции. Същевременно „отприщването” на студентската креативност
в нейния излаз чрез словото към професионалното и публичното
пространство играе ролята на препращане към възможни нови партньори,
поддръжници и критици, образа на самобитност и уникалност на
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генерациите на Педагогическия факултет. Образ, който тепърва ще се
сблъсква в смисъла на „правене на наука” с реалиите на живия
интелектуален, духовен и професионален живот, поемайки така и
отрефлектираните позиции на другостта. Тази атмосфера в някакъв смисъл
е и живителната сила, и здравословен начин на практикуване на
академичността, и начин на съизмерване на нашите студенти със
съвременното поколение учещи се млади хора. Едновременно
„изследователско учене” и „отворено образование”, събитието ни прави в
по-голяма степен съобщаеми и съизмерими с европейските стандарти за
висше образование и с добрите образователни практики, с глобалното
образование.
Пожелавам от все сърце успех на „Студентския алманах”, на
неговите първи автори, на всеки, който тепърва ще прекрачва „магичната
граница”, трансформираща ученика/студента в творец! Светли хоризонти
и бъднини!
доц. д-р Красимира Мутафчиева
Декан на Педагогическия факултет
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ЗА АКАДЕМИЧЕСКОТО ПИСАНЕ
Юзджан Юзеир. Феноменът „Copy – Paste”
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ФЕНОМЕНЪТ „COPY-PASTE”
(Философско есе)
Юзджан Юзеир
Специалност „Специална педагогика”
THE COPY-PASTE PHENOMENON
(Philosophical essay)

Yuzdzhan Yuzeir
Bachelor’s Degree Programme in Special Education
Abstract: The text is a philosophical essay which separates the two
aspects of the expression “the copy-paste phenomenon”. The first aspect
examines this expression by reducing it in two halves – “phenomenon” and
“copy-paste” and their reflection on one another in the context of this
philosophical text. The other aspect puts the accent on “the copy-paste
phenomenon” in the teaching practice in Bulgarian schools and its
reflection on growing-up generation, its incorrect practical use for the
purposes of the teaching which leads to the disintegration of the personality.
Key words: phenomenon, absolute fact, knowledge, reflection,
thinking
Феномен ли е „copy-paste”? Ще се постарая да отговоря на въпроса,
редуцирайки понятията едно от друго и разкривайки тяхната дълбинна
същност.
Понятието „феномен” произхожда от гръцка дума, означаваща
‘явление’, но явление, разбирано в два смисъла. В първия смисъл то е
„привидност”, или „само явление”, което не разкрива същността на нещата,
но във втория смисъл явлението явява нещото, неговата истина и същност.
Точно това явление Е. Хусерл нарича „феномен” и въвежда
феноменологията като учение за феномените. Феноменологията е наука
за описване на явленията и по-точно на онова, което ни се явява.
Според Е. Хусерл феноменът и по-точно „чистият феномен” в
неговата обективна действителност е даден не из-вън познанието или
съзнанието, а в смисъла на една абсолютна даденост, на нещо „чисто
съзерцавано”. За да разкрием дълбоката му същност, трябва да го
редуцираме от „copy-paste”, като приложим феноменологическата
редукция.
Понятието „copy-paste”, което в превод от английски език означава
„копирам-поставям/залепвам”, би могло да се свърже с понятието
„феномен” само ако го възприемаме като „само явление” или „привидност”
(2, с. 19 – 28).
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За да изясним същността/явлението на феномена „copy-paste”,
трансцендирайки „copy-paste”, ще трябва да достигна до абсолютната
даденост, в която не се съдържа трансцендентност.
Прилагайки феноменологическата редукция, ще разгледам двете
понятия по отделно в битието на предметността. Откъдето следва, че
„copy-paste” е о-граничено в съзерцанието на своето възприятие, докато
„феномен” е чистият феномен в „чистото съзерцание” по смисъла на
феноменологията. Движейки се по пътя на редукцията, „чистият феномен”
изявява своята иманентна същност като абсолютна даденост, докато
„copy-paste” притежава неиманентна действителност, която е интендирана
в него и не се съдържа във феномена.
В чисто иманентното съзерцание феноменът се схваща като
абсолютна даденост, а „copy-paste” – не, защото чисто иманентното тук
би могло да се о-характеризира с помощта на феноменологическата
редукция. Тук имам предвид това-тук, т. е. това, което е в самото себе си
и като което е дадено, а не като това, което то, надхвърляйки границите на
собственото си битие, може да предполага (2, с. 51 – 54).
Следва въпросът: „Феномен ли е copy-paste?”. С оглед критиката
на разума ние се интересуваме само от феномените на познанието, т. е. на
явяващото се познание в абсолютната даденост и няма как „copy-paste”
да е феномен. Това е възможно само в емпиричния теоретико-познавателен
процес.
Изследвайки чистия феномен в „чистото съзнание” и съзерцавайки
го чисто и иманентно, като поставям под въпрос неговата
трансцендентност, битието на предметността, към която се отнася,
доколкото е нещо трансцендентно, но не ми е дадено. Оттук следва
въпросът за адекватността на битието на трансцендентното и все пак
съществува отношение между тях, следователно отнасянето-къмтрансцендентното е вътрешно свойство на феномена, независимо от това
по какъв начин го разглеждаме, в смисъл, че понякога може да става дума
само за една наука за абсолютните когитации. Като необходимото условие,
което осигурява главната част от решението на даден проблем, е науката
за абсолютните феномени, разбирани като когитации. Следователно
феноменологията на познанието, като същинско учение за чистите
феномени на познанието, съзерцавайки се в това-тук, включва в себе си
другия като своя част, в случая „copy-paste”(2, с. 54 – 55).
„Copy-paste” притежава ли такова вътрешно свойство, както
феномена? Можем ли да го наречем „чистия copy-paste” и да го от-несем
към трансцендентното така, както определяме „чистия феномен”? Каква
е адекватността на неговото битие? Чисто познание ли е в света на
абсолютната даденост, в която се съзерцаваме, или нещо друго? Можем
ли да присъединим „copy-paste” към науката за абсолютните когитации?
Все въпроси, чиито отговор се съдържа в самия смисъл на думите „copypaste”, т. е. копирай-залепи/постави. Мисля, че не!
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Защото феноменът е „чистото съзерцание”, абсолютната
когитация, т. е. чистата когитация е абсолютна. Свързвайки феномена със
съзерцанието, което е негова съставна част, съзерцаваме непосредствено
и схващаме непосредствено това, което съзерцаваме, и схващайки го, ние
го интендираме, т. е. предполагаме нещо, което не е дадено външно, но
съществува в дълбоката си същност (дълбините на явлението) – нищо, че
не го виждаме. Съзерцавайки самодаващото схващане, доколкото е
действително съзерцанието и действителна самодадеността, в строгия
смисъл на думата, т. е. самодаденост е нещо последно, това е абсолютната
саморазбираемост. Това, което не може да се разбере от само себе си (то
е проблематично, а може би и мистериозно), се намира в трансцендиращото
интендиране, т. е. в рамките на интендирането. Вярва дори и на
обстоятелственото обосноваване – на това, което не е дадено, и за да го
открием, трябва да рефлектираме. Можем ли да кажем същото и за „copypaste”? Мисля, че не! Защото освен това, феноменът е и абсолютната
саморазбираемост, интуитивната самодаденост или в съзерцанието,
полагано на това-тук, както го определя и Е. Хусерл.
Какво ще открием, съзерцавайки се в „copy-paste”? Абсолютната
даденост или интуитивната самодаденост? Не, няма как това да се случи.
Този, който желае да се постави в състоянието на чистото съзерцание и да
съхрани всички естествени предубеждения, трябва да разбере, че не само
единичностните, но и всеобщностните – общите предмети и общите
значения могат да достигнат до състоянието на абсолютната
самодаденост. Това е присъщата характеристика на феноменологията, която
анализира и изследва явленията/същностите в рамките на чисто
интуитивното разглеждане в пределите на абсолютната самодаденост (2,
с. 55 – 60).
Феномен ли е „copy-paste”? Зависи от смисъла, в което е
употребено понятието „феномен”: и не, и да.
А каква е съвременната интерпретация на този феномен? Как го
разбира поколението на 21. век? И каква е ролята на феномена „copypaste” в образователната система на България? Все въпроси, на които ще
се постарая да отговоря, доколкото е възможно.
С усъвършенстването на технологиите и навлизането на
компютъра в емпирията на пуларистичното общество, и в частност и на
образованието, феноменът „copy-paste” като начин на неправилно учене
се явява една алтернатива на ученето. Вместо да се учат от учебници и
научно доказана литература, учениците/студентите избират мрежата. Няма
нищо нередно в това, но ако е в рамките на определени граници, т. е. като
информационен блок. За съжаление, действителността е друга.
Масовизацията, която практикуват учениците/студентите „copypaste”-вайки, о-граничава и не-развива техните когниции, което от своя
страна води до деградация на цялостното личностно развитие на индивида.
Човешкият лик се обезличава пред черно-белия екран на компютъра.
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Съзнанието не-разпознава „чистото съзерцание”, потънало в мъглата на
мрежата. Но за „чистия феномен” това състояние на личността е недопустомо, защото да живееш означава да познаваш абсолютната
даденост на феномена. А черно-белият екран раз-мива истинската
реалност на ученика/студента, деструктурира неговото съзнание и го потапя
в тъмнината на битието.
Къде изчезна сентенцията „Книгата е прозорец към света”? Потъна
в необятния хаос на 21. век, заменяйки се от „компютърът – прозорец към
света”. А дали в действителност това е така, или е само една илюзия на
пуларистичното общество? Как с-помага развитието на мисловната реч
мрежата: натискайки различните бутони или мърдайки с мишката? Това е
един процес на пълна противоположност на книгата и на „чистия феномен”.
Навлизайки масово в учебната практика, феноменът „copy-paste”
улесни много учащите се ученици/студенти при изпълнението на
поставените самостоятелни задачи. Думите „copy-paste” в буквален превод
от английски език означават – ‘копирам, преписвам’ – „copy” и „paste” –
‘поставям, залепвам нещо в нещо’, т. е. аз не работя върху поставената
ми задача, защото не мисля, намирам се в нисък режим на съзнанието,
без да о-съзнавам, че това е па-губно, унищожително за собствената ми
личност като такава (1, с. 9 – 10).
Но защо „copy-paste”-ването е предпочитаният феномен пред
„живата мисъл”? Това е по-лесният начин за постигането на по-добри
резултати/оценки. Принципът на съвременното поколение гласи: „Защо да
се мъча да мисля, след като мога да го копирам от интернет/„чичко
Google”?” – това е мисловността на ученика/студента на 21. век. А аз бих
искала да попитам: „Честно ли е спрямо другите ученици/студенти, които
„развихрят” своята креативна мисъл върху белия лист хартия?” – „Кой е
казал, че животът е честен и справедлив!” – беше казал един професор.
Ако духовността не беше в криза, феноменът „copy-paste”, нямаше да е
масов феномен. Това ли е правилното о-съзнато учене, чрез което „Аз”
ще правя/конструирам собствената си личност като такава и ще бъда
достоен пример за учениците си, ако работя в областта на хуманитарните
науки, в частност – педагогиката?(1, с. 10 – 11). Не, не мисля!
Едва ли „copy-paste”-ването може да те доведе до един по-висок
регистър на съзнанието. Затова философията на 20. и 21. век тендира в
разработката на феноменологическата тенденция в изследването на
битийстващото съзнание, което е с-бъднатото, про-явеното състояние на
съзнанието до неговата цялостност, из-пълнен-ост като съществуване, това
е практическата о-същественост в света, което е равно-поставено на
феномен.
Защо учениците/студентите се въз-ползват от феномена „copypaste”? Вечното им оправдание – „нямам време”. И къде им е времето?
Не е ли това само едно оправдание! Човек, който иска да постигне някаква
цел, но честно и достойно, винаги ще намери време и начин, за да го
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осъществи. Това съвременно мислене с помощта на технологиите „убива”
моралността сред човешката цивилизация.
Разгледано като феноменологично, „copy-paste” процесуалността
може да се яви като работно поле на проблясващото, блещукащо съзнание
при условие че съвременното образование тендира стимулиране на
личностното съзнателно развитие и самореализиране. Но такова „раждане”/
въз-раждане на актовете на съзнанието може да се случи и извън мрежата.
Фиксирането върху мрежата може да по-губи „живото”, човешкото в
човека, да „убие” живия живот, защото да се живее е възможно само във
и чрез живота/живото, а не чрез мрежата.
Какво да кажем за онези патологични случаи, които са отнесени
към медицината и чийто живот преминава пред компютъра, който ги обрича
на самота и изолация, т. е. оказва разрушително въздействие върху
личността.
„Copy-paste”-ването и преписването са признаците на не-моженето
и не-знаенето, т. е. умът „спи” и губи своята същност, а орган, който не
„функционира”, закърнява. Няма я „живата” мисъл на съзнанието в
пространство-времевото измерение. Няма как да се случат актовете на
съзнанието, не можеш да разбереш нито Платон, нито Буда, нито Христос,
не можеш да разбереш дори и света, в който живееш. И започваш да си
задаваш въпроси като „Защо никой не ме разбира?” и пр.
Глобалните последици, които ще настъпят вследствие на
неправилната употреба на Разума-Логос, Правилата за живеене по законите
на Разума и Закона на света на човека, с развитието на технологиите ще
дадат своя откат във времето, които са плод изцяло на неразумната човешка
дейност.
Самостоятелното учене и „правене” на себе си, на собствената
уникална, неповторима личност е универсалната истина за човека като
род човешки, събиращ се в творението на проявения Бог. Това е дело на
самия човек. Всеки сам трябва да осъзнае своята дълбинна същност и да
пожелае да се в-гледа в себе си и ако е необходимо да подреди хармонично
душата си така че, слушайки гласа на сърцето си, да разпознае песента на
Орфей. Това би го извисило до висините на всеобятния Космос, където ще
почувства пълнотата на Духа.
Според съвременната феноменология светът трябва да се
редуцира/занули, за да се „роди” мисълта, да просветне, а с това да се
„роди” и мислещият човек от тъмната утроба на Духа, но не в емпирията,
а в про-видението, в едно друго измерение на Космоса. Както е казал Р.
Декарт: „Мисля, следователно съществувам!”. И понеже „copy-paste”ването е характерно за емпирията и линейното мислене, то ще доведе до
глобалния разпадък на модерното общество (1, с. 11 – 25).
Не мога да намеря по-добър край на есето си от цитата на
стихотворението „Посвещение”, чиито редове носят посланието на поета
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за оптимизма и историческия опит на човека – мъдростта, от която трябва
да почерпи опит и съвременното поколение.
За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори,
ти всяка вещ и образ покрай тебе,
открий отново и пресътвори…
Веселин Ханчев
ЛИТЕРАТУРА
1. Мутафчиева, Кр. Феноменът „copy – paste” – В: Годишник на
Педагогически факултет, Тракийски университет. Том 10. Стара
Загора, 2011.
2. Хусерл, Е. Увод във феноменологията. София: Евразия, 1996.
Рецензент: доц. д-р Красимира Мутафчиева

Том I, Брой 1

17

АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Марияна Кривошапкова. Моделирането на педагогическата
ситуация като метод за формиране на умения за рефлексия
Райна Иванова-Калоянова. Творчески подходи в работата на
учителя
Веселка Донкова. За етнокултурното взаимодействие в
подготвителна група
Росица Русева, Пламена Вецова. Интелектуалната готовност на
децата за училище
Станислава Петрова. Един опит за сравнение на процеса на
ограмотяване в България и Италия
Рая Стефанова. Композиционните решения в тематичните
рисунките на 7 – 8-годишните деца като отражение на общото развитие на
потенциала на личността
Даниела Христова. Педагогическата игра в обучението по човекът
и обществото в трети клас

Volume I, Number 1

18

МОДЕЛИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ
КАТО МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА
РЕФЛЕКСИЯ
Марияна Кривошапкова
докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика”
MODELING OF THE PEDAGOGICAL SITUATION
AS A METHOD OF REFLECTION SKILLS FORMATION
Mariyana Krivoshapkova
Doctoral Degree Programme in Theory of Education and Didactics
Abstract: The article presents a review of the issue of modeling the
pedagogical situation. Pedagogical situation is presented as a functional
element in the system of cognitive construct. The model of pedagogical
interaction is justified and so are its variations in the formation of reflection
skills. A strategy for reflexive thinking, which is based on the methodology
of asking questions and building hypothesis is proposed as a result.
Key words: systemic approach, teaching situation, modeling, skills
for reflection
Педагогическата ситуация може да се разглежда като фрагмент от
общата структура на обучението, като образователен процес и в частност
(на обучението) – като процес по определен учебен предмет.
Ако разглеждаме процеса на обучение като система, на която
основните компоненти са педагогическото взаимодействие между обучаем,
обучаващ и учебен материал, то видът й графично може да се изрази по
следния начин:
Фигура 1
цели на обучението
(определят постигане на фиксиран полезен резултат)

уч. съдържание
проблем

фиксиран
полезен

(мотивиращ
компонент)

резултат
педагогическо взаимодействие
(метод)
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Процесът на обучение е система, която е отворена, функционална и
постоянно осъществява движение – приема от средата информация и
отдава информация. Този поток – постъпващата информация – принуждава
системата да извършва движение, а то от своя страна я променя. Накратко,
за да се изясни понятието „система” и в частност системността в
педагогическото взаимодействие, ще разгледам определението на Анохин
(4, с. 38) за система: „Система може да се нарече само такъв комплекс от
избирателно въвлечени компоненти, при които взаимодействието и
взаимоотношението придобиват характер на взаимосъдействие между
компонентите до получаване на фокусиран полезен резултат”. За системния
подход и системността при формирането на познавателен конструкт пишат
редица автори, чиято цел е да обозначат основен алгоритъм при
формирането на понятия и оперирането с тях (6), (7), (8, с. 300 – 373). В
най-общи щрихи М. Андреев (1, с. 89) представя съдържанието на
системния подход в обучението и образованието като съвкупност от
елементи на понятията: връзка, систематизация и взаимодействие. При
системния подход ясно се подчертава диалектическата обвързаност на
структурата и нейната функция. „Системните обекти притежават както
структурна, така и функционална определеност. Развитието на системата
се състои именно в изменението на структурата вследствие на което се
засилва функцията на системата”.
За съществуването на системата и нейното функциониране
съществена роля и фундаментално значение има системообразуващият
фактор. Това е онзи фактор, който направлява, ограничава
взаимодействието, обединява елементите и ги превръща в система.
Разбирането за системен подход при педагогическото взаимодействие
обосновавам като стратегия за изграждане на когнитивна структура
вследствие на кооперирането на знания, умения и отношения със
системообразуващ фактор – педагогическото целеполагане.
Целеполагането при обучението вплита в цялостна методическа структура
формирането на умения, усвояването на знания, поведенческата
компетентност на учениците, процеса за осъществяване на педагогическите
стратегии и позитивните нагласи при обучението. „Регламентирането на
целта като мислен и желан резултат от някаква дейност определя характера
на дейността. Функционалната страна на целта се изразява в предвиждане
на процеса и на резултата, а като съдържание се определят причините,
поради които се осъществява”(3, с. 30). Според проф. Тиха Делчева
целеполагането играе важна роля при превръщането на ученика от обект в
субект на обучението. „Самият процес на образуване на цели приема
формата на: а) превръщане на страничния резултат на действието в цел
чрез неговото осъзнаване и свързване с мотива; б) усвояване на целта; в)
превръщане на мотивите в мотив цел като резултат от тяхното осъзнаване;
г) смяна на целта при постигане на предвидения резултат; д) преобразуване
на неосъзнатите предвидени бъдещи резултати в осъзнати резултати.
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Осъзнатото целеобразуване има две нива. Едното е свързано с подчиняване
на перцептивните процеси на паметта, вниманието на някои задачи
(двигателни, мнемически, перцептивни и т. н.). Второто ниво е свързано
със съзнателен подбор и формулиране на задачите, с образуване на йерархия
на задачите чрез решението на които ще се постигне целта” (3, с. 18).
Педагогическата ситуация е елемент, най-малкият функционален
фрагмент от оперативното поле на педагогическото взаимодействие, където
се отразяват постъпилите в системата импулси (информация) и се формира
план за адаптация към средата, т. е. формира се план за реализиране на
поставената цел. Педагогическата ситуация е равнището, където се
осъществяват промените в структурните компоненти на системата и
отношенията между тях. Процесът за реализиране на целта е
системоорганизиращото движение и определя самоорганизацията. Тоест
в педагогическата ситуация се извършват два основни процеса: формиране
на структурните компоненти на познавателната система и формиране на
отношенията между тях за изграждане на йерархична динамична структура
(познавателна структура, която може да извършва движение в двата му
основни аспекта: изменение и запазване).
Познавателната дейност е съвкупност от: въздействия от външния
свят; предварително знание за света; интуиции за актуални и бъдещи
събития; формат на представяне на света (преживяване в Аз-а) (5, с. 23).
В този смисъл педагогическата ситуация е модел за реализиране на
познавателната дейност в цялата й съвкупност. Независимо от вида на
конкретното обучение и предметната му дейност, педагогическото
взаимодействие се изразява в моделиране на ситуация за активна сугестия
по отношение на информационния компонент (въздействия от външния
свят), създадени познавателни структури и отношения между компонентите
им (предварително знание за света), активиране на антиципативните
функции – умения за изграждане на хипотези (интуиции за актуални и
бъдещи събития) и мотивиращ компонент – провокиране и удовлетворяване
на потребност от познавателната дейност (преживяване в Аз-а). Оттук до
идеята за познавателна система, която се базира на рефлексивните връзки,
процеси и отношения между елементите и която се самоорганизира,
крачката е много малка, но тя определя смисъла и целеполагането на
обучението днес. Ернст Касирер определя рефлексията като сложно,
теоретично мислене. Това мислене е зависимо от символното и символите.
В това разбиране за рефлексивното мислене има логика, защото
рефлексията е преди всичко връщане към структурата, изградена от
познавателни елементи, тя осигурява връзките на отношенията между тях.
Без рефлексивните отношения е немислимо изграждането на
познавателната схема. Разликата между рефлексия и действие по образец
Огурцов обосновава така: „Рефлексията започва там, където възниква
отклонение от образеца, където се осъзнава неудовлетвореността на
предишния образец… Рефлексията довежда до промяна (придвижване)
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на образците, до изменение на схемите на дейността и мисленето…” (2, с.
40).
Определението на Джон Дюи за рефлексията е близко до това на
Кант: „Активното, настойчиво и внимателно разглеждане на мненията или
формите на знания в светлината на основанията, върху които те се опират,
и анализът на по-сетнешни изводи, към които то води, образува рефлексивно
мислене”. Според Дюи модусите на рефлексивното мислене са:
– системно осмисляне и обосноваване на варианти;
– прилагане на емпирико-логическа проверка на хипотези;
– преценка на вариантите с оглед техните последствия;
– откриване на опосредстващи звена, съгласуващи целта и
средствата (2, с. 46).
Причината за появата на рефлексия е затруднението, а точно то е
проблем, мотив за познавателна дейност. Независимо един от друг
Клапаред, Дюи и Виготски стигат до този извод, анализирайки основните
параметри на явлението. Понятието „когнитивна схема” става ключово за
разбирането на интелектуалната рефлексия (2, с. 110 – 128). Според Кант
интелектуалната рефлексия съдържа „мислене за мисленето” чрез типични
аналитични съждения и „осъзнаване на основанията и източниците” –
синтетично съждение, които показват конструирането на рефлексия.
Василев нарича този тип рефлексия мисловно връщане, възпроизвеждане
на пътищата и начините, по които е придобито знанието. Интелектуалната
рефлексия е и конструиране на плана, по който ще се реши проблемът,
мислено забягване напред в процеса на познавателното действие
(„перспективна рефлексия”), като се отчитат силните и слабите страни на
дейността. Това е характерен признак за антиципативните механизми на
съзнанието, които са невъзможни без рефлексивно участие при анализа.
Поставянето на оценка на процедурите води до извода за съществената
роля на самооценката и формирането на умения за изграждане на
критериална система в познавателния конструкт. Една от основните
функции на педагогиката като наука и на нейната действена страна –
учебно-възпитателния процес – е формирането на умения у децата за
анализ, наблюдение на собственото мислене, способности за
саморегулиране на познавателния процес с цел неговото усъвършенстване
според личностните потребности. Целта е да се научат децата да учат, да
умеят да създават и познават собствения си познавателен конструкт. Джон
Дюи пише: „Проблемът на метода за формиране на навици за рефлексивно
мислене – това е проблем на установените условия, пораждащи и
направляващи любознателността“(10, с. 56 – 57).
Създаването на подходящи условия е труден процес, който изисква
нови организационни форми на работа с децата, моделиране на
педагогическата ситуация според поставената цел.
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Според мене в 4-степенния модел на педагогическо въздействие и
обучение най-ясно се обособяват рефлексивните процеси като свързващо
звено между компонентите и етапите на формиране на понятия:

ABCD модел
А

D

актуализиране

трансфер на
знанията

Рефлексия по
отношение на
съществуващи
познавателни
елементи

Рефлексия по
отношение на
други
В
семантизиране

С
вариативност

на знанията

М. Липман – основоположник на педагогическата стратегия
„философстване с деца” – предлага ново структуриране на учебната
практика с цел по-доброто позициониране на педагогическите технологии
и създаването на условия за рефлексия у децата по отношение на
оперирането с усвоените знания. В „Рефлексивен модел в практиката на
образованието“ (11, с. 7 – 25) той предлага преструктуриране на учебния
процес, като посочва разликите между стандартната парадигма и
рефлексивния модел на обучение. В стандартната парадигма акцентът
пада върху проверката на усвоеното знание, процесът може да се изрази с
отношението преподаване – изпитване. В рефлексивната парадигма
акцентът пада върху поставянето на въпроси – обучаващ и обучаван си
задават въпроси и изследват. Обикновено любопитството започва със
„Защо?”, след това идва ред на въпроса „Как?”, а когато се натрупат повече
познавателни структури, се появява въпросът „Дали?”, който е в основата
на изграждането на хипотези. При моделирането на педагогическа
ситуация, реализираща създаване на познавателен конструкт, основна роля
има стратегията за изграждане на техники за задаване на въпроси и
формиране на умения за формулиране и проверка на хипотези.
Използването на техниките за задаване на въпроси (по Crooks,
Hamaber, Rosenschine) (9, с. 260) помага да се осмисли информацията и да
се включи в конструкт на познавателна схема.
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При задаването на въпроси се анализира рефлексивната връзка
между новия материал и създадените познавателни структури. Особено
важно при моделирането на една рефлексивна педагогическа ситуация е
да се предвиди задължителен акцент за формиране на умения за задаване
на въпроси (или актуализиране на умения за задаване на въпроси) и това
да става имплицитно и плавно в процеса на реализиране на поставените
цели. За изграждането на умения за формиране на хипотези задаването на
въпроси при представения ABCD модел на педагогическа ситуация
предполага вариативност на реда и съдържанието на въпросите.
Формирането на хипотеза изисква първоначален анализ на емпиричните
характеристики на обекта, а след това се поставят въпросите, които се
отнасят към отношенията между новата информация и вече
съществуващата познавателна структура. Така етапите А (актуализиране)
и В (семантизиране на знанията) са вплетени в единен и взаимноопределящ
етап. Едновременното съотнасяне на новата информация към
съществуващата (овладяното знание) поражда единен процес на
осъществяване на рефлексия по отношение на съществуващи познавателни
елементи и рефлексия по отношение на елементите и
структурообразуващите отношения на новото знание.
Лъжевъпросите (въпроси за проверка на саморефлексията) и
въпросите рефлексия за систематизиране и обобщение на усвоеното
информационно съдържание са елементи на етапите C и D (вариативност
и трансфер на знанията). Те са в основата на проектиране на възможни
решения и създаването на хипотези.
Формирането на умения за изграждане на хипотези може да бъде
определено като метод на абстрактно-логическото мислене. То е метод
за създаване на модел по аналогия на определени характеристики на обекта
от обществената и природна среда, от една страна, а от друга страна е
метод за конструиране или разучаване на модели (образци) на системи,
обекти, реално съществуващи предмети и явления. Схемата на изграждане
на хипотеза като мисловен акт включва психичните и логически операции:
анализ и синтез, абстракция, идеализация, формализация, индукция,
дедукция и др. При нея ефективността на познание се постига чрез акцент
върху аналогията към функционалния аспект на модела, а не само към
структурата му. Като рефлексивно отношение към знаният а за
конструкцията на обекта и функционирането му, изграждането на хипотеза
се изразява чрез изграждането на модел на обективна или идеална
структура. Като рефлексия по отношение на знанията за връзките и
зависимостите на обекта с други обекти хипотезирането се изразява във
верифицирането на функционалните характеристики на изграждания модел.
При моделирането на педагогическа ситуация за формиране на
умения за рефлексия освен стратегията на задаване на въпроси и
формиране на хипотези, която се отнася повече към моделиране на
когнитивните етапи, важна роля имат времевият аспект (като отношение
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между прилагания метод, целеполагането и възрастовите характеристики
на учениците) и апробирането на хипотези чрез сензорни опори и двигателна
активност. Според А. Н. Леонтиев всеки опит има сензорна природа (5, с.
52), а познавателните отношения се движат от простото (усещания) към
сложното (мислене). В педагогическата ситуация обучението е немислимо,
без да се даде възможност на децата да упражнят дейност (проверка на
хипотеза, създаване на модел) чрез дейност с материали, които да
ангажират възприятието, да бъдат опора за проверка и нагледност и да
съдържат възможност за контрол на грешката, т. е. да са адаптивни към
елементите на изучаваното и изследваното знание. Контролът над грешката
е метод за себекорекция, който дава възможност на децата да се учат
сами от собствения си опит и гарантира трайното овладяване на знанието.
Всичко това предполага предварително подготвена среда,
моделиране на педагогическата ситуация спрямо поставените цели и
възможност за вариативност при реализирането й. Формирането на умения
за рефлексия по отношение на собствения познавателен конструкт
гарантира изграждането на динамична и самоорганизираща се
познавателна система.
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ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ
Райна Иванова-Калоянова
магистърска програма „Предучилищна и начална училищна
педагогика”
CREATIVE APPROACHES IN TEACHER’S WORK
Rayna Ivanova-Kaloyanova
Маster’s Degree Programme in Preschool and Primary School Education
Abstract: The lesson – individual approach in the teaching learning
process. Its structure unfolds on two levels: the invariant /macrostructure/
and intermodal /microstructure/. The level of intermodal reveals its creative
self-learning content, refracted through the creative eyes of the teacher.
The educator implements his own innovative potential through a variety of
approaches to improve the efficiency of the educational process: detachment
from stereotypes, timelines and useful causal links, improvisation, personaloriented pattern, creativity, divergent thinking, system TRISA etc.
Implementation of creativity in practice – “Project-Based Learning to
activate learning English at primary level of education”.
Key words: creativity, lesson, variation, creativity, divergent thinking,
improvisation, innovation, Glogster Edu, glog
В научната литература съществуват множество определения на
термина „творчество“. Ще поставим акцент върху такива, които са
направени от учени в сферата на образованието. Жоберт класифицира
творчеството по два начина: като дейност, чийто резултат е „оригинален и
стойностен“, и като „допускане на риск“. Крафт смята, че творчеството е
„разрешаване на проблем“. Според Лукас характеристики на творчеството
са „умението да виждаш, мислиш, откриваш и задаваш въпроси“. Във
връзка с творческото мислене приемаме като най-точно и ефективно
определението, направено от Боден: „Творчеството се изразява в
предлагането на нова, смислена и стойностна идея“. В този смисъл
творчеството намира своето място в онзи вид формална организация на
единството между дейността на учителя и дейността на ученика, известна
като „урок”. Според Ш. Амонашвили най-вярната педагогическа позиция
е: „Децата трябва да се обичат със сърцето на учителя, а за да ги обичаме
така, нужно е да се учим как трябва да проявяваме тази обич. Всеки
училищен ден, всеки урок трябва да бъде осмислен от учителя като подарък
за децата“ (2, с. 240). Общуването на педагога с децата не се свежда до
транслирането на нова информация, а до емоционално наситен контакт с
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неговата личност, носещ радост и удовлетворение. В светлината на
съвременните педагогически схващания ролята на учителя се измества.
От първостепенен и главен източник на познания, знания информация той
става извор на мотиви и подбуди за действие. Колкото децата са по-малки,
толкова тази негова роля се оказва по-силна и значима. Магията на това
привличане се крие в личностните качества на учителя и в професионалните
му умения, които изграждат неговия творчески подход. Така той разкрива
като вълшебник пред детето един друг свят. Освен това урокът трябва да
провокира любознателността на детето, която е ключът към докосването
и разбирането на новото в заобикалящата го действителност.
Според М. Андреев с помощта на урока ,,се разработва и усвоява
съдържанието на определена тема от учебната програма за определено
учебно време (учебен час)” (1, с. 260).
Според Е. Василева структурата на урока се осъществява на две
равнища: инвариантно (макроструктура) и вариативно
(микроструктура). Макроструктурата се характеризира със своята
константност. Микроструктурата се отличава с „широки възможности за
комбинативност на методи, похвати, средства и материализиране на
творческите идеи на отделния учител. Чрез микроструктурата на урока
се създават условия за оличностяване и индивидуализиране на
педагогическото взаимодействие“ (4, с. 25). Това означава, че на
вариативното равнище се разкрива творческата същност на урока:
собственото виждане на учителя, неговата интерпретация на
учебното съдържание и проблемите в учебно-възпитателния
процес.
Творческият урок би имал по-голяма стойност, ако провокира
творческото начало в учениците. Творчеството е реално-фантазна
обагреност и затова е така привлекателно за детето. Учителят е носител
на умението за проявяване и прилагане на творчество у децата.
Това е свързано с повишаване дела на самостоятелната работа на
ученика в клас и намаляването й извън него. Особен интерес представляват
творческите упражнения, които предполагат висока степен на
самостоятелност и инициатива на учениците в нестандартни условия и
познавателни ситуации. Задаване на диференцирани домашни работи за
изпълнение. Групиране на учениците, за да се научат да работят в екип.
Преодоляване на егоцентризма на малкия ученик – от 7- до 12-годишна
възраст. Проблематизирането на урока разгръща творческия потенциал
на ученика. В този аспект Е. Василева изтъква следното: „Иска ли детето
да приема знания наготово и без усилия? Не, не иска. По време на такива
уроци му става скучно, безинтересно. То започва да се разсейва и отвлича,
да се върти и да се занимава с други неща, а учителят често квалифицира
поведението му като безотговорно отношение към ученето, като нарушение
на реда и прибягва до наказания“ (3, с. 134 – 135). От значение е
подготовката за екипна дейност в реални житейски ситуации, поставянето
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на познавателни и практически задачи с различна степен на сложност. По
този начин се предоставя възможност за творческо прилагане на усвоените
знания. Проявата на творчество води до удовлетворяването на интересите
и емоционалните потребности на личността.
Творческите способности и нравственото развитие на учениците
се разгръщат с лекота и в извънкласните и извънучилищните дейности,
ученическите школи и клубове. Процесът на обучение става интересен,
ученето – забавно, училището желано място за пребиваване, а учителят –
ценен партньор и приятел. Е. Василева изказва становище, според което
творческата работа е свързана с „осъществяването на конкретни
интелектуални усилия – преструктуриране, трансформиране, изследване,
комбиниране, и оттам обогатяване на знанията и уменията. Повишава се
интелектуалната и психическата им активност, осъзнаването на
действията, рефлексивното им поведение, мобилизацията на собствените
им сили за преодоляване на трудности, осъществяването на самоконтрол,
самопроверка и самооценка на действията и постиженията“ (4, с. 43 – 44).
Творчеството на учителя в урока и творческите способности на
ученика са взаимосвързани, както двата субекта (учител и ученик) са
свързани в единния процес на обучението. Творецът в учителя е способен
да провокира изследователя в ученика и да го превърне в
последовател.
Осезаема пречка в реализиране на творчески подходи в масовата
педагогическа практика са установените и действащи в настоящия момент
стереотипи в отношенията към децата и методическите рамки, които
ограничават свободата и възможността за гъвкави реакции и елементи в
структурата на урока в зависимост от възникналите ситуации и поведение
на децата. Тези трудности се допълват от все още ограниченото разбиране
за дисциплина при малките деца – свързването й само с послушанието, с
еднотипността на държане или със стриктно изпълнение на педагогическите
задачи. С неразбиране на емоционалното състояние и пренебрегване на
индивидуалните особености на личността на детето. Всичко това не само
затруднява учебно-възпитателния процес, но води и до нежелани реакции
от детето: гняв, затвореност, отчуждение. Детето не може да си обясни
промените, които настъпват в него, и не знае как адекватно да реагира в
конкретните ситуации. Затруднява се общуването между учителя и
ученика.
Творческият подход е изследователски подход, основаващ се
на непрекъснатото търсене на решения на възникналите проблеми чрез
бързо и ненатрапчиво относно децата ориентиране във вече създадените
необичайни ситуации и възможности да ги предвиди и прогнозира. От
значение е както бързината на реакциите, така и относителното постоянство
в поведението на педагога – основни характеристики на творческия подход.
Творческият подход е избирателен, защото се реализира
посредством избора на взетите решения. Открояват се три основни фактора,
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от които зависи възможността и готовността на учителя да приложи
творчески подходи в ежедневната си педагогическа работа: душевност,
интелект, професионални компетентности. Учителите, които
прилагат творчески подходи, са с богата душевност и ценностна система,
чиито идеали и принципи се разгръщат в общуването им с децата. Това ги
прави харизматични в детските очи, защото се разчита повече на
свободните човешките отношения, а не толкова на консервативните,
догматични дидактически изисквания. Внедряването на творческите
подходи в педагогическата дейност се основават на интелектуалните
способности на педагога и усилията му за непрекъснато усъвършенстване
в отговор на променящата се педагогическа среда.
Според М. Якова „талантът на учителя проличава в умението му
да организира средата с различни методи и средства за общо и
индивидуално въздействие, да предизвика творческа атмосфера, като
спазва последователността на трите особено важни стъпки в творческия
процес: озарение, емоционално настройване и изява“ (9, с. 42).
Творчеството – полет на въображението, изява на вътрешния свят
– ражда новото, разчупвайки стереотипите и шаблоните.
Важен признак на творческата структура на урока е
дистанцираността от стереотипи в професионалната дейност на учителя.
Един от шаблоните касае познавателните равнища. Според
съвременните схващания те са: знание – разбиране – анализ – синтез –
оценка на ситуацията и вземане на адекватно решение за разрешаване на
даден проблем. Друг стереотип касае самото познание. То може да бъде
разгледано в нова светлина в следната последователност: възприемане –
осмисляне – затвърдяване – приложение на познанието в аналогични и в
не толкова аналогични условия.
В научната литература се лансират становища, че често срещана
стереотипна представа за учене е императивното учене.
Преподаването в началния етап на образованието трябва да е
оптимистично, да носи радостно изживяване на детето, чието детство
продължава и след прекрачването на училищния праг. То не може да остави
всичко, което го вълнува и да влезе в училище „чист и стерилен“ за учене.
Съвсем естествено е детето да дойде в училище с любимата играчка в
джоба, да иска да си играе. Тук се ражда истинското майсторство на
педагога как да превърне обучението в игра и детето, играейки, да учи
неусетно. Така ученикът ще преживява процеса на обучение, както
преживява играта. Тъй както той се радва на играта, то ще се радва и на
ученето. Докосването и навлизането в емоционалния свят на детето е израз
на висше педагогическо майсторство, което може да го накара да
съпреживее учебния процес и той да се превърне в смисъл на живота му.
Провокирането на положителните детски емоции и детската
любознателност води до разгръщането на душевността и способностите
му. Познавателната активност трайно се повишава и се проектира
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ефективна самореализация в бъдещето му. Както изтъква Е. Василева,
„неговата познавателна потребност обаче гасне в условията на
императивното учене, когато го заставят и принуждават да се
учи“(4, с. 134).
Детето в началния етап живее тук и сега и учителят трябва да
направи това настояще интересно и забавно. Ш. Амонашвили споделя, че
виковете, хокането, заплахата, грубостта и подобни прояви на учителска
нетактичност трябва да бъдат недопустими в работата с деца (2, с. 235).
Императивният подход е крайно неефективен, тъй като не се съобразява с
индивидуалните особености на личността на ученика, от една страна, а от
друга страна, създава деструктивна мотивация. Тя е ориентирана към
избягване на неуспеха поради страх от санкции. Учениците получават
нетрайни знания, негативна нагласа към ученето, намалява желанието и
готовността им към активно учене. Това би оказало неблагоприятно влияние
върху осъществяването на познавателната им активност и поява на
склонност към изоставане и отпадане от училище. Ученето става
самоцелно, а неговият субект – ученикът – осакатен поради пренебрегване
на личностната му уникалност. Той се лишава от възможността за
самостоятелна работа и групова учебна дейност, представляващи важни
компоненти на диференциацията на обучението. Особено важно е да се
формира способността на детето да учи самостоятелно.
Пренебрегването на индивидуализацията и диференциацията на
обучението и ориентирането към уеднаквяване и унифициране на всички
индивиди към „средния ученик“ е друг шаблон в процеса на обучението.
Образователните цели трябва да се обуславят от характера на детската
личност. Според Д. Кацаров „детето е физически и душевно извънредно
трошливо същество“. Важен мост между учителя и ученика в обучението
и възпитанието на детето е отключването на емоционалната сфера на
детето, отнасянето към него с разбиране и спечелване на неговото доверие.
Това трябва да стане деликатно, ненатрапчиво за детето, за да не се
накърни „трошливата“ му същност.
Стремежът е към осъществяване на развиващо се обучение –
натрупване на знания, умения, навици едновременно с развитие на личността
във всичките й аспекти (физически, съзряване, психологически,
интелектуален и творчески). Несъобразяването със специалните
способности на изявените ученици създава бариера за изява и развитие на
творческото им мислене и заложби в определена област.
Съвременните изменения в социално-икономическия живот все
повече налагат преодоляване на стереотипите и стандартизацията на
образованието – един нов поглед върху потребностите и развитието на
ученика на двадесет и първи век.
Недостатък на учебно-възпитателния процес в българското
училище е неговото прекомерно теоретизиране и невъзможност за
практическо прилагане на усвоените знания поради липсата на умения за
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това. Учебният материал, който владее ученикът, има стойност, когато
той умее да го приложи в конкретната ситуация, в реални житейски условия.
Тази практическа полезност на научните знания е един от прийомите за
създаване на позитивна нагласа към ученето.
Полезността на новите знания има отношение към градивната
мотивация в процеса на ефективното им усвояване и приложение в
практиката. Ученикът, веднъж убеден в това, с желание подхожда към
новата информация. Порочен подход в работата на учителя е да тласка
ученика към безсмислено репродуциране на действия в процеса на
овладяване на новия учебен материал. Детето трябва да е мотивирано за
това, което изисква то да знае („крайния продукт“ на познанието си), и да
го свърже с потребностите в своя живот.
Както изтъква М. Тенева: ,,Урокът в съвременното училище е
изправен пред сериозното предизвикателство да променя тривиалните
ограничения и да предлага вариативни конструкции и взаимодействия, които
да разкрепостяват и насочват детето към реални възможности за активна
и пълноценна дейност” (7, с. 95 – 96). Педагогът трябва да постига целите
си, като правилно формулира своите изисквания, насочени към полезността
на действията, които той очаква от тях да извършат. За детето е важно
как учителят поставя изискванията си, за да го провокира да отключи
познавателната си активност.
Според Е. Василева „мотивацията функционира или благодарение
на приятното изживяване, или благодарение на ясния поглед в бъдещето,
трябва да се създават ситуации за бързото постигане на позитивен резултат,
свързан с живота на детето“ (3, с. 136). Можем да открием разликата в
изразите: „Деца, научете се да пишете тези думи, защото трябва да сте
грамотни“ или „Деца, научете тези думички, защото ще ги използваме
следващия час, за да надпишем новогодишни картички за вашите
близки“.
В структурата на творческия урок се преплитат множество
каузални връзки, които му придават ясен и логически облик.
Причинност или причинно-следствена връзка (още „каузалитет“,
„каузалност“, „обусловеност“) се нарича връзката между едно събитие
(причина) и друго събитие, наричано „резултат” или „ефект”, където
второто събитие е разбирано като следствие на първото. Каузалните
връзки дават възможност да се проникне в дълбочина на същността на
обектите, процесите, явленията. Разкривайки връзката между събитията,
те дават възможност за прогнозиране на бъдещи следствия и събития.
Това се свързва с творческия подход на прилагане на вече усвоени знания.
Каузалните връзки са взаимосвързани със семантичните връзки.
Г. Граник посочва, че ученикът трябва да овладее похватите, които
активизират логическата памет и създават предпоставки за изграждане
на трайни смислови връзки (5, с. 548). Интересна тема от учебното
съдържание по „Човекът и природата“ в 4. клас е темата за хранителните
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вериги. Преди да се запознаят с тях учениците изучават храненето на
растенията, гъбите и животните. Те са научили, че растенията сами
произвеждат хранителните си вещества, а животните се хранят наготово
с тях. Въз основа на вече усвоените знания учителят с лекота обяснява,
че в началото на всяка хранителна верига стоят растенията. Животните
според начина им на хранене – растителноядни или хищници – се подреждат
съответно като потребител 1. ред и потребител 2. ред. От казаното до тук
възникват каузалните връзки:
- Начело на хранителната верига не може да застане
животно, защото то не произвежда хранителни вещества.
- След растението не може да стои хищник, тъй като той се
храни с месо.
- Ако броят на растителноядните животни, които са
потребители от 1. ред, намалява, то броят на хищниците,
потребители от втори ред, също намалява. Броят на едните
е в пряка зависимост от броя на другите.
В този ред на мисли на учениците се поставят практически и
познавателни задачи: да съставят хранителни вериги, да търсят връзките
между участниците в тях, да проучат хранителните предпочитания на
различни животински видове, да направят групови или индивидуални
проекти по темата във вид на табло, албум или мултимедия.
В артистичните училища обучението на актьори чрез импровизации
е основен процес, чрез който се придобиват способности за
самопровокиране на творческото мислене. Това дава основание да
определим поредния признак на творческия урок.
Един от творческите подходи в работата на учителя е
импровизацията. Импровизирането не бива да бъде мит в училището.
Учителят планира всеки ход на урока в своя план-конспект, но реалното
му протичане в реални условия е непредвидимо. То е въпрос на бъдеще. А
там може да има изненади. Учителят трябва да е достатъчно подготвен,
за да отговори адекватно на възникналите ситуации, тоест да импровизира
на момента. Това изисква от своя страна и добро познаване на детската
психология, за да се владее ситуацията, за да се излезе от нея с
положителен ефект. Импровизацията в процеса на обучението би
могла да се счита за ,,висшия пилотаж” в педагогиката. Умението
учителят да реагира спонтанно, адекватно, адаптирайки се в ситуацията,
и така да постигне желания резултат. Най-често педагогът прибягва
до импровизация в моментите, инициирани от учениците, които
могат да провалят часа. Той трябва да съумее майсторски да ги
обръща в полза на урока и така да импровизира. За този подход говори
Ш. Амонашвили в произведението си „Здравейте, деца!“. Той описва
ситуация, в която ученик носи в училище играчка (оловен войник) и скришом
я показва на съучениците си. Учителят го забелязва и вместо
императивния подход (да прибере играчката и да пресече емоцията на
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детето) прилага следното: приканва го да я покаже на всички. Споделя
мнение, че войничето е хубаво. Поставя го на бюрото си. Активира
учениците да работят добре, защото играчката ги гледа. Тя става част от
урока. Ш. Амонашвили задава следния въпрос: „Защо, мили колеги, трябва
да измъкваме от ръцете на детето оловното войниче? За да не се занимава
с него по време на урока ли? За да стане по-внимателно и съсредоточено
ли? Но ще можем ли със същия успех да изхвърлим от главата му
огорчението заради отнетото войниче, тревогата за съдбата му? Да
помислим за това!“ (2, с. 161 – 162). Импровизацията е изкуството
педагога да използва всяка непредвидена ситуация в полза на
учебния процес. Подходът се прилага и в моменти, когато учителят не е
запознат в детайли с урока, който трябва да представи, и го създава в
момента. Би могло да се каже, че импровизацията е творческо,
услужливо умение на учителя, което често прилага в своята практика,
за да постигне по-ефективен процес на обучение.
За да подходи творчески към урока, учителят трябва да бъде не
само носител, но и провокатор на креативността.
Анди Грийн формулира понятието по следния начин:
„Креативността е умението да управляваш противоречивото
многообразие на света. Ти имаш право да избереш как да
напътстваш своята „мисловна кутия“. Тя е инструментът, който
ти помага да управляваш своя свят такъв, какъвто го виждаш. Тя
също е бариерата, която ограничава твоите представи за
заобикалящата те реалност“. Един пример за креативност са оригамите.
Това е умението да създадеш нещо неповторимо и то само с помощта на
собственото си въображение, лист хартия и малко сръчност. Според
Майкъл Рей, професор в университета в Станфорд, креативността и
творческото мислене притежава всеки човек и ако не се проявяват, това
означава, че е потисната. Според него креативността се развива и
провокира чрез следните елементи: вяра в творческите способности,
липсата на оценка, точните наблюдения, неудобните въпроси. Съпоставено
на тях се разкриват и основните характеристики на творческото мислене:
интуиция, удоволствие, сила, състрадание. Креативността е резултат от
последователно учене, прилагане на наученото, разглеждане на дадена
ситуация от различни гледни точки. Креативността е в постоянния стремеж
нещата да се случат по-добре, за да бъдат в хармония с нас и със света
около нас. Освен това креативността се измерва с осем основни параметъра:
любопитство, мислене в перспектива, свързаност, абстрактност,
упоритост, комплексност, парадокс, смелост. Креативността се
превръща във важен компонент на творческото мислене, на
творческия урок.
Ненапразно Ш. Амонашвили се обръща към своите ученици:
„Бъдете немирни, деца! Майсторете нови летателни апарати, пък нищо
страшно, ако не станат! Работата не е в самите апарати, а в това, че вас
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ви движи познавателното немирство – искрата на вашата творческа жилка
(2, с. 299).
Голямо значение за творческия облик на урока се корени в умението
за дивергентно мислене.
Дивергентното мислене представлява възможността за излизане
извън проблема в много и различни посоки. Прилага се, за да се очертаят
различните възможни решения, а конвергентното мислене – за да се подбере
най-доброто от тях. Това творческо, дивергентно мислене е свързано не
толкова с интелигентността, колкото с други фактори. На първо място,
това са уменията за творческо мислене. Способността да се виждат
нещата по нов начин, да се разпознават отношения и да се правят нови
връзки. Вторият фактор е вътрешната мотивация – способността да се
работи нещо просто заради радостта от самата работа, не за външни
награди. И на трето място идват експертните познания – способността
методично да се прилага добре организирана и богата система от знания.
А. Гин систематизира седемте характеристики на силното мислене,
свързани с използване на неподозирани способности на личността, с
намиране на каузалните връзки, със системния подход към предметите и
явленията, със свободно опериране на противоречията и др.
Иновацията е творчески подход, намиращ своето място в учебновъзпитателния процес, който изпитва нужда от обновяване, за да се
преодолее инерцията и скуката. В светлината на разбиранията на
Европейската комисия иновацията е нов или доказано значим продукт/
предмет или услуга/ или процес, нов маркетингов метод или нов
организационен метод, бизнес практика, организация на работното място
или външни отношения.
Пример за такова решение е иновативният развиващо оценъчен
тест по химия за ученици от 10. клас. По подобие може да се разработят
и използват иновативни тестове и в начален етап на основното образование.
Основни елементи на иновативния тест:
1. Персонално, поименно обръщение към всеки ученик
„Уважаем(а)…
2. Активизиране познавателната мотивация чрез практикожитейски сюжет, който обединява всички тестови задачи.
3. Стимулиране познавателната активност чрез решаването на
приложими в практиката полезни тестови задачи.
4. Приключване на тестовия развой с извода, че сюжетният рожден
ден е минал приятно и интересно, а ученикът е бил в качеството си на
химик изследовател, който се е забавлявал, незабелязано учейки.
В страни като Русия, САЩ, Великобритания, Япония, Корея,
Франция, Германия, Финландия и др. във връзка с развитието на
креативността се популяризира в началното образование „Системата
ТРИЗ“ (8). Тя представлява теория за решаване на изобретателски задачи.
Този метод стимулира творческите способности на децата: умение за
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откриване на рационални подходи и техники за решаване на проблемни и
нетрадиционни задачи. Децата развиват творческото си мислене и
въображение, активизират трайно познавателната си активност и
обогатяват изследователските си умения в творческата им дейност.
Съществуват интерактивни техники и практики като израз на
творчеството на учителя. Към тях се отнасят: сугестопедични техники,
смислово-логически, мнемотехники, риторични и игрови техники,
индивидуална работа, работа в малки групи, екипно базирано и
проектно базирано обучение, теории и практики на Едуард де Боно
– „латерално мислене“, „простота“ и „шестте мислещи шапки“.
Те са основани върху аргументирани концепции, насочени към повишаване
на ефективността на класно-урочния формат. Основната идея, която
обединява тяхната конструктивност и продуктивност, е създаване и
поддържане в устойчиво състояние на педагогически подкрепяща среда.
Тя е необходима за развитие на креативността и учебно-познавателното
творчество върху основата на усвояване на знания, умения и компетентности
при изучаване на отделните учебни предмети.
Творческата същност на урока в неговата микроструктура
се разгръща по неповторим начин. Всеки урок може да бъде
творчески. Не е необходимо във всеки един от тях да се откриват
всички признаци на творческото начало.
Урокът е индивидуалният почерк на педагога в процеса на
обучението.
В подкрепа на разгледаното по темата би могло да се посочи като
пример творческо обучение. То се прилага вече три години в Пето основно
училище в гр. Стара Загора във виртуално пространство, наречено
интернет класна стая (10). Ръководи се и се организира от началния
учител с английски език – г-жа Росица Атанасова-Минева, носител
на първа награда за европейски езиков знак и индивидуална
награда „Анастасия Тошева“ за град Стара Загора (2013). Касае се
за „проектно базирано обучение за активизиране на учебния
процес по английски език в начален етап“.
Работи се във виртуална електронна среда, осигурена от сайта
Глогстер Еду. Дейността се осъществява чрез изработване от учениците
на глогове (виртуални презентации) по конкретно поставени от учителя
теми с определена образователна цел и задачи. Във връзка с реализирането
на проекта учителят изработва „глог“, който е с определена образователна
цел, а ученикът има възможност да го персонифицира, като извърши
необходимите промени и редакции за реализирането на учебните цели.
Ученикът решава задачите, които учителят му е поставил, чрез попълването
на виртуален работен лист. Такава задача може да бъде: „Попълни глогтеста“ (граматика, слушане, лексика, четене, писане), „Нарисувай, като
прочетеш описанието“ (съответно четене с разбиране, изкуство) или
„Редактирай, като…“ (граматика, четене с разбиране). Според Р. Минева
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и някои изследователи в областта на образователните технологии:
„Изпълнявайки тези задачи, ученикът развива и друг вид умения и
компетенции: технически умения за работа с клавиатура и мишка, работа
в текстов режим на писане, умения за рисуване с интернет инструменти,
пространствено ориентиране, творческо мислене. Навигацията по самия
глог също подтиква учениците към критическо мислене, където анализът
и синтезът при мисловните операции се превключват много бързо. Глогпроектите подпомагат самоподготовката на учениците по един
изключително приятен за тях начин“ (6, с. 132).
Интернет класна стая се споделя между ученици от две държави
(България и САЩ) посредством общ Глогстер Еду акаунт. В общия
виртуален клас учениците от двете страни си общуват с помощта на
глогове – интерактивни постери, които съдържат текст, картини, видео и
линкове. Чрез тях децата илюстрират своите интереси, хобита и
предпочитания, използвайки различен вид медия и текст. По този начин
обменят информация с връстниците си зад граница. Тази обмяна се
извършва и чрез писане на коментари под самите глогове, както и по стената
на ученическите им профили. Всеки ученик си има един или повече Pen
pals (виртуален приятел), с когото поддържа най-близък контакт. На
няколко месеца веднъж учениците от двата континента общуват и чрез
видео връзка по Скайп, където имат възможността говоримо да упражнят
своя английски. Досега във виртуалната многоезична класна стая
основният говорим език е бил английският поради факта, че участниците в
общуването са граждани на САЩ и България.
Формулират се следните цели на обучението:
- Постигне на базова грамотност по чужд език.
- Усъвършенстване на чуждоезикови умения.
- Поставяне на основите за формиране на културна
грамотност – необходимо условие за междукултурна
комуникация в интернет пространството чрез медиен
контакт.
- Развитие на необходимите ключови компетентности и
умения у ученика на двадесет и първи век – критично и
творческо мислене, способност за намиране,
анализиране и уместно прилагане на информацията
с голяма гъвкавост, работа в екип и споделяне на
идеи чрез нови технологии.
Ролята на учителя е да подпомага това общуване, като осигури
защитено интернет пространство и необходимия инструментариум за
творческа работа. Той напътства, контролира и фасилитира възникналите
нужди на учениците. Мотивира ги към творческа изява. Осъществява на
практика развиващо обучение. Задава проекти, в които ангажира учениците
от виртуалния клас. Това дава възможност да се включат деца от две и
повече националности, които извършват заедно проектна дейност, правят
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заедно своите проучвания, развиват се творчески, сътрудничат си, учат
се едно от друго. За целта проектът може да бъде както на общия говорим
език, така и синхронизиран на двата матерни за тях езика (в случая
български и английски).
Реализираните по този проект дейности на учениците в
творческото обучение са:
- представяния на децата чрез медия и текст;
- изготвяне на родословно дърво;
- споделяне на разкази за родния град и за събития в
училището;
- изработване на продукт от хартия, на виртуални мартеници
и поздравителни картички за американските приятели;
- създаване на индивидуално портфолио в ученическите
профили в Glogster Edu, които публикуват на wiki страничка
в специално създадения Pen Pals’ wiki site;
- създаване на слайд шоу с някои от приложенията на
Facebook като Tripwow, разказвайки на американските
другарчета събитие в училището;
- изложби с продукти на децата;
- създаване на общ видео филм с ученици от много страни
по случай световния ден за мир през 2011 година;
- изработване на видео есе на тема: „Колонизацията на Марс
– бъдеще, в което имам място и аз“. То помогна на
десетгодишната Екатерина Калоянова да спечели
международен конкурс на НАСА и да посети през юни 2012
г. един от космическите й центрове в гр. Измир (Турция) –
Space camp.
В това творческо обучение децата се поставят в ролята на
изследователи. Стремейки се да решат задачата, те не усещат как
чуждият език прест ава да бъде препятствие за тях. Търсят,
експериментират и откриват начини да преодолеят сами езиковите бариери,
ако степента на трудност е свръх техните знания. Писането на коментари
на английски език се свързва със стремежа им да разберат и отговорят,
намирайки точната фраза и израз. Тогава те сами търсят помощ при нужда
от интернет и учител, с което се реализира проблемност в процеса на
обучението. Всички инструменти за работа, както и инструкциите им за
ползване са на английски език. За да се научат на навигация в сайта, те
трябва да познават терминологията на сайта, което е вид разширяване на
учебния английски и самостоятелно преоткриване на новите знания.
Учениците изпълняват разнообразни творчески задачи, които развиват
въображението и мисловната им дейност. Дейността им става лесна,
приятна и желана. Самата творческа дейност в сайта Глогстер Еду
предразполага децата да се стремят към усъвършенстване на езиковите
знания и умения и към хармонично развитие на личността им.
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За успешното реализиране на обучението ключова роля имат
професионалната компетентност на учителя, както и умението му да
прилага творчески подходи в своята работа. Творческите му умения биха
способствали да се преобрази микроструктурата на урока. По време на
неговото реализиране ,,учителят творец” би могъл да претрансформира
познавателната мотивация на учениците, да съдейства за формиране на
креативността им. Нетрадиционното поднасяне на учебната информация,
излизането от рамките на репродуктивността, уменията за импровизация,
поставянето на ученика в активна позиция, зачитането на неговата
самоценност и уникалност биха могли да се приемат като педагогически
подходи, съдействащи за оптимизиране на процеса на обучение.
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ABOUT ETHNOCULTURAL INTERACTION IN PREPARATORY
GROUP
Veselka Donkova
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Abstract: Education, training and socialization of children having
different values who live together in Bulgaria begins at an early age.
Ethnocultural education in kindergarten involves mutual knowledge of
different ethnocultures, valuing their strengths and using their positive sides
in the process of training and education. Kindergarten is a place that
provides ethnocultural education and positive aspects of different cultures
must be disclosed to children at any convenient point in the routine to see
human values in it.
Key words: Ethnic culture, education, interaction, preparatory
group.
Двадесет и първи век е век на динамика, промяна и разнообразие.
България е страна с богато културно минало и наследство, което е оставило
траен отпечатък и е дълбоко съхранено в българското самосъзнание.
Разбирането на другия етнос означава съчетаването на различни гледни
точки. Това от своя страна налага целенасочено изследване на
съвременните етнически общности и възможности за преодоляване на
напрежението и конфликтите между тях. Безспорното развитие на
етническото, религиозното и езиковото разнообразие у нас „отключва” повисок принос на българското училище в осъществяване на подетата от
Министерството на образованието и науката трайна политика за
балансиране и хармонизиране между принципа за образователна интеграция
на децата и учениците от малцинствата и принципа за съхранение и развитие
на тяхната идентичност.
Необходимите условия за качествена реализацият а на
етнокултурното взаимодействие са доброволността на участието,
доверието в човека отсреща, оптимистична стратегия в определянето на
възпитателни задачи, предпазване от негативни последствия в процеса на
педагогическото взаимодействие, създаване на условия и осъзнаване от
детето на неговата социална защитеност, формиране на готовност за
защита на неговите интереси и отчитане и съобразяване с индивидуалните
потребности на съответния етнос. Възпитанието трябва да се основава на
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общочовешките ценности на културата и да се изгражда в съответствие с
ценностите и нормите на националните и други интегрирани с тях култури,
присъщи на традициите на едни или други региони. Децата трябва да се
приобщават към различните пластове на културата на етноса, обществото
и света като цяло в регионален, национален, международен и глобален
мащаб. Намирането на баланс между ценностите на различни култури и
субкултури е едно от условията за ефективността на възпитанието.
Етнокултурните взаимоотношения трябва да се развиват от найранна детска възраст, в детската градина и този процес да продължи в
училище. Запознаването на децата с нравите и обичаите на другите етноси,
чиито представители има в дадена група, е не само възможно, но и
необходимо. Така, от една страна, се развива умението на децата да
откриват общото и различното в различните етнокултурни системи, а от
друга – то е в синхрон с интеркултурното образование. Чрез всички тези
дейности се подготвят утрешните граждани на Европа с определен модел
на отношение и поведение: да проявяват уважение, отзивчивост и
толерантност, като партнират с възрастни и връстници, приемайки
различните от тях.
ПРЕДМЕТ на настоящото изследване е учебно-възпитателната
дейност на децата в подготвителна група. ОБЕКТ на изследването са
възможностите за етнокултурно образование в детската градина.
ОСНОВНА ЦЕЛ е разкриване сложността и значимостт а на
етнокултурното взаимодействие между децата още в подготвителна група.
МЕТОДИТЕ, използвани в процеса на работа, са: методи на
емпирично изследване – педагогическо наблюдение, дидактически тест;
статистическа обработка на получените резултати.
Етнокултура – същност, функции, значение
В съвременният свят според Ц. Каснакова изучаването и
популяризирането на културата на различните етноси, осмислянето на
ценностите им и тяхното приобщаване обогатява всички участници в
процеса, а не води до етническо размиване и асимилиране (Каснакова 2006:
5).
Животът в днешното време на мултикултурализъм е предпоставка
за толерантност по отношение на малцинствата, имигрантите, бежанците
и насърчава отварянето към другите култури. Интеркултурното възпитание
разширява задачите на предучилището и училището. Именно поради факта,
че детската градина е място на живот, в което детето се обучава и
възпитава на солидарност, на възприемане на другия. Поради това
етнокултурното обучение заема важно място още през първите години на
обучение, образование и възпитание.
Но преди да кажем как етнокултурата намира място в обучението
още в подготвителна група, трябва да изясним понятията „етнос” и
„култура”. Етносът – това е идентичността, или т. нар. самобитност на
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човешката общност. Етносът представлява особен исторически тип
социални групи, за които е характерно специфична форма на колективно
съществуване. Всяка общност има свой исторически път на развитие.
Етносът синтезира в себе си свои исторически белези на различни човешки
общности с общи антропологически черти, историческа съдба, бит, обичаи
и традиции (Каснакова 2006: 6).
Г. Фотев счита, че етносът не може да се смята за върховна цел и
ценност на човешкия живот, че човекът е по-висша цел и ценност в
сравнение с етноса. Етничността според него е изменение на човека и
човешкия живот. В действителност обаче етносът съществува в голяма
степен виртуално и имагинерно и е мислим единствено в перспективите
на неговото смислово конституиране и конструиране. Ето защо не е
случайно, че етносът е немислим извън етническото самосъзнание, макар
да не се свежда до чисто субективни представи.
Етническата идентичност според Т. Дронзина е вид социална
идентичност с определени характеристики. Тя е „вкоренена в културата и
историята, но модерните й прояви са свързани с модерните
процеси…”(Дронзина 2004: 7).
От всичко това може да се направи изводът, че етническата
идентичност е в зависимост от разнопосочни влияния, външно- и
вътрешнополитически фактори, от асимилационни, миграционни и други
процеси. Всички съвременни изследователи на проблема са сигурни, че
различие има само по отношение на въпроса кои са тези фактори. Поголяма част от тях са убедени в определящата роля на общото минало,
еднаквите религии и религиозни институции, общата материална и духовна
култура със съответните институции, образованието и образователните
институции.
Езикът и литературата играят изключителна роля при етническата
идентификация. Това е първата и най-лесно открояващата се разлика. Това
е определящо при изследователската работа на всеки етнос. Изключително
влияние върху формирането и оцеляването на един етнос оказва религията.
Религията има различно влияние и сила в границите на даден етнос. Тя
прониква в бита, в обичайно-празничната система, в традициите, в
манталитета и поведението на дадена етническа общност.
Друг важен фактор е традиционната култура, която обхваща както
материалната, така и духовната страна. Обичайно-празничната система
сплотява етноса, поддържа неговата енергия и жизненост. Предметите от
бита и ежедневието често се превръщат в символи за етническа
определеност. Тези предмети се предават от поколение на поколение векове
наред.
В понятието „култура” се очертава широк контекст, в които се
търсят измененията на разбирането на другия като познание за различното
и универсалното и като разбирателство – съгласие и взаимно отстояване
на човешките права. Културата и опитът според Ц. Каснакова са отправните
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точки за възприемане на света като разгръщащо се многообразие. Тезата,
че светът става все по-многообразен, има за свой аргумент разбирането,
че непосредственото познание е процес на непрекъснато откриване на
различия. В книгата си „Етнически общности и идентичности в процеса на
глобализация” (2006) Ц. Каснакова и колектив обясняват, че както за детето,
така и за възрастния светът се откроява чрез своите различия. Според
тях опознаването на света предизвиква два аспекта в подрастващия:
увереност и сила или страх лице в лице с различността на другия. Това
предполага, че междукултурният подход, върху който културата се изгражда,
няма да бъде разбиран само като етнографска интерпретация на факти и
събития от миналото на различни етнокултурни общности.
Проблемът за етнокултурното образование в научната
литература
Т. Дронзина счита, че идентификацията и формирането на
идентичността започват в най-ранно детство и затова тя акцентира на
изключителната роля на семейството (Дронзина 2004: 19). В този сложен
свят детето е въвлечено в различни взаимодействия и стереотипи.
Идентичността, както сочи Дронзина, е „познание на индивида, че той
принадлежи към определени социални групи заедно с определено
емоционално и ценностно значение за него на това групово членство”
(Дронзина 2004: 28).
Огромна роля според Пламен Макариев за провеждане на
цивилизован диалог играе политиката на съответните национални
институции, т. е. колко активно те съдействат за разгръщане на
комуникацията между етническите групи на всички равнища. За
осъществяването на тази цел се разработват специални програми.
Друго изключително важно влияние върху формирането и
оцеляването на един етнос според Ц. Каснакова оказва религията
(Каснакова 2006: 9). Всеки етнос си има своя религия или е свързан с
други религии. Влиянието на религиите върху даден етнос е в различни
посоки. Много етноси могат да изповядват една и съща религия. Например
една обща религия за хора от различни етноси е християнството. Също
така в един етнос може да се изповядват различни религии, което дава
интересен исторически облик на дадения етнос. Религията съществува
във всекидневния живот. Религиозното съзнание често определя
етническото самосъзнание.
Общото минало е също важен фактор за етническо самоопределяне.
Има ли общо минало, има общи спомени и обща памет. Съответно
поведението на отделния човек е повлиян от етноса, към който принадлежи.
Внимателното вглеждане в живота и позицията на етносите в България е
ярък пример в това отношение.
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Другият важен фактор за етническото самоопределяне е
традиционната култура (духовна и материална). Празниците в етноса го
сплотяват.
В процесите на интеграция и глобализация изключителна активност
според Ц. Каснакова „придобива въпросът за съхраняването на
самобитността, традициите и културната специфика на малките
нации”(Каснакова 2005: 19).
Културната идентичност включва елементи от етническата и
националната идентичност. Една от основните в развитието на
човечеството през последните години е значимостта на етническата
идентичност. Според доц. Лиляна Тодорова „етническата идентичност е
свързана преди всичко с историческото минало, националната – със
сегашното време, а културната е насочена предимно към бъдещето”
(Тодорова 2004: 35).
Не бива да забравяме своето минало и на основата на настоящето
трябва да градим бъдещето. Трябва да съпреживяваме с другите, да
проявяваме разбиране, себеуважение и уважение. В българското общество
има различни групи от хора. Те говорят свои езици, имат своя религия,
празнуват свои празници. Всички те са български граждани. Независимо
от различията си, те действат заедно и съгласувано, когато се решават
важни за държавата и българското общество проблеми.
България като всяка друга страна има своя Конституция и закони,
които осигуряват равни права на всички български граждани. Всеки като
такъв има право да изучава майчиния си език и да спазва обичаите на
своята общност. Българите винаги са били търпими към другите етнически
общности.
Ромите, или (както те масово са наричани), „циганите” проникват
в българските земи през Средните векове. Живеят на цялата територия
на Република България. „Циганите се стремят, пише Е. Марушиакова,
чрез изповядване на преобладаващото вероучение в страната, в която
живеят, да се изравнят с околното население. В страните, населението на
които изповядва няколко религии, избират тази, която в момента им
изглежда най-авторитетна” (Марушиакова 1994: 118). Ритуалната
религиозна система на ромите в България представлява смес от суеверия
и заемки от християнството и исляма. През османския период
преобладаваща част от тукашните цигани са били мюсюлмани, днес те
са около половината и също охотно държат да минат за турци.
Духомир Минев смята, че проблемът за социалната интеграция
или по-точно за дълбоката дезинтеграция на ромите отдавна стои в
дневния ред на българското общество. И не позволява да бъде забравен,
тъй като дезинтеграцията на групата непрекъснато генерира различни
ефекти, които привличат вниманието не само на медиите и обществото
(Минев 2002: 13).
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Според Б. Тодорова етническият въпрос е проблем на нацията.
Според нея „понятията „нация” и „етнос” се равнопоставят на понятията
нация – държава. Когато модерното общество става анонимно, …
общността изтласква на преден план етнокултурната народностна общност
или религиозно-фундаменталистката общност на вярата. Логично следва
и нейният извод, че от това се възползва етническият национализъм, като
инструментализира страховете на хората и предлага прости решения и
обяснения за обществените им проблеми. Б. Тодорова е сигурна, че „хората,
изпаднали в несигурност, търсят нови социални връзки и все по-силно се
ориентират към привидно природообосновани категории като нация, раса,
религия, а социалните проблеми като безработица, жилищна криза, дефицит
на образователната система и свързаните с това социални неравенства
свеждат до културно-етнически неравноценности”(Тодорова 2001).
Наличието на етнокултурно разнообразие у нас е добра основа за
развитие на интеркултурното образование в аспекта на образователната
интеграция на деца и ученици от малцинствата. На самосъзнанието на
учителя се възлагат високи очаквания за принос на интеркултурното
образование за осъществяване на равнопоставния диалог между
представители на различни култури и признаване идентичността на другия.
Особености на етнокултурното взаимодействие в
подготвителна група на детската градина
Предучилищната възраст е най-подходяща за формиране на
истинските ценностни добродетели на бъдещия млад човек. В детската
градина детето има възможност да учи, да преосмисля знанието и да
изживее наученото. Човек се нуждае от силно развити нравствени чувства
за дълг, за отговорност, за принадлежност към семейството и рода, да има
изградена система от схващания за заобикалящия свят.
„Целта на предучилищното възпитание е да осигури равни шансове
за максимално интелектуално, социално, културно и физическо развитие
на всяко дете, като се превъзмогнат различията, произтичащи от семейна
среда,
социалното
положение,
културната
общност,
националността”(Атанасова 2009). Именно педагогът е онази важна част,
която работи за интегрирането на културните общности една с друга,
възпитава положително отношение на детето към другата култура и то да
я разбере. Педагогическата работа обхваща проблеми като: отношението
на детето и културата на обществото чрез празника като синтез на
изкуства; изграждане и съхранение на общочовешки и интернационални
ценности, съчетаване на традиции, семейство и общество.
Безспорна е положителната връзка на предучилищната подготовка
и възпитание в ранна детска възраст, което от своя страна има решаваща
роля както за включване на децата в по-късните етапи на училищно
образование, така и върху качеството на живота на децата и техните
семейства. Обхватът на предучилищното образование у нас нараства, но
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остава относително нисък в някои рискови групи семейства. Образованието
чрез включващо обучение е една от посоките за реформа в българската
образователна система през последните години, за да се осигури
равнопоставеност за обучение на децата от етническите малцинствени
групи. Продължават усилията и за гарантиране на равен достъп до
образование.
Общо представяне на образователно направление „Социален
свят”
„Направлението „Социален свят” систематизира цели,
образователно съдържание и педагогически технологии, които възпитават
социалната способност „адекватност”, свързана със социално
ориентираното поведение. Тя се изгражда чрез усъвършенстването на
познавателните стратегии за осъзнаване на личностната идентичност –
гледни точки за сходство и контраст с другите…”. Образователното
направление е предпоставка за опознаване на условията на живот и дейност
в средата от връстници и възрастни, за емоционално и оценъчно отношение
към лица, норми на поведение, социална и културна среда, общочовешки и
национални ценности. (Програма за подготвителна група).
Програмата за подготвителна група по образователно направление
„Социален свят” е разделена на два модула в зависимост от това, дали
детето е посещавало, или не е посещавало детска градина до подготвителна
група. В настоящото изследване изцяло се разглежда вторият модул –
деца, посещавали детска градина до подготвителна група, поради факта,
че всички деца са преминали през различните възрастови групи в детското
заведение.
За образователно направление „Социален свят” хорариумът от
ситуации при целодневна организация на взаимодействие предвижда: 31
задължителни регламентирани ситуации и 31 задължителни
нерегламентирани ситуации – седмично по една задължителна
регламентирана (обучаваща) и по една задължителна нерегламентирана
(игрово-познавателна или практическа) ситуация, която не се определя в
седмицата като време, но задължително трябва да се проведе.
Главна роля за етнокултурното взаимодействие между децата играе
учителят и неговото творчество. Той е тази част от „веригата”, която
допринася за синхрон в отношенията на децата, независимо от техните
различия. Той е онази важна фигура, която освен осигуряването на знания
полага морални ценности и норми в цялостната личност на подрастващия.
От всичко казано до тук може да се направи изводът, че детето се насочва
към осмисляне и овладяване на родния език и националните ценности;
осмисляне и осъзнаване на обекти от социалната действителност;
осъзнаване, самопознание и самооценка на собственото Aз.
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ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
• Да се учим да учим и знаем!
• Да се учим да действаме и можем!
• Да се учим да живеем с
другите и различните!
• Да се учим да бъдем, да сме ние (аз)!
Жак Делор

Дидактически варианти с възможност за етнокултурно
образование в подготвителна група
За дидактическите разработки са използвани темите от
програмната система „Ръка за ръка” на издателство „Просвета”. Темите
са последователни и са съобразени с индивидуалните и възрастовите
особености на децата в подготвителна група.
1. вариант
Образователно направление „Социален свят”
Ядро: „Културни и национални ценности”
Тема: „Баба Марта”
Цели:
· Възприемане и осмисляне на връзките и
взаимоотношенията на хората в условия на фолклорен
празник.
· Оценяване на прояви на човешки добродетели и проява на
положително отношение към съпреживяването на празнична
атмосфера.
Задачи:
· Изграждане на обобщени представи за обичаите и
символите, свързани с Баба Марта.
· Адекватно използване на начините за поздрав към
възрастни и връстници.
· Демонстриране на положително отношение към общността
в празнична среда.
Ход на ситуацията:
– Здравейте, деца! Тази сутрин пред вратата на нашата група
намерих ето този голям пощенски плик. Но какво ли има в него? Вие какво
мислите, че има в него? (Писмо.)
– Да разберем! Но първо ще прочетем кой и защо ни го изпраща.
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Здравейте, деца! Аз съм вашият приятел Всезнайко. В писмото,
което ви изпращам, ще намерите изненада, но за да го отворите,
първо, трябва да разгадаете моите загадки. Готови ли сте?
– Деца, настанете се удобно и слушайте внимателно, защото, ако
се справим със загадките, пощенският плик ще се отвори и ще може да
видим какво ни е приготвил Всезнайко. А ние обичаме да разрешаваме
загадки и ще се справим!
Върху пощенския плик има написани три гатанки, на които децата
да отговорят. Учителят прочита бавно и изразително гатанките една
по една.
Вън върви една другарка –
най-голямата цветарка.
Дето стъпи, дето мине –
по ливади, по градини,
пръска шарени цветя.
Отгатни коя е тя!
– Какъв е отговорът на гатанката? (Отговорът на тази гатанка е
„пролетта”.)
– Точно така! Пролетта е тази, която събужда природата от зимен
сън. Предлагам ви да продължим с втора загадка, която е:
Те са бели и червени,
румени и засмени,
щастие даряват,
като слънце ни огряват.
Що е то? (Това са мартениците!)
– Браво! Ето, че успешно се справихме и с втората загадка. Да
видим дали ще отговорим и на последната, за да отворим вълшебния
пощенски плик.
Тази баба, много стара,
здраве в триста коша кара.
Не продава, а раздава…
Всички майки и дечица
идват дружни за ръчица.
Тази баба ги обича
и добро да им направи –
да са живи, да са здрави,
с бял, с червен конец ги кичи.
Никак, никак не е лоша –
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носи здраве в триста коша.
Коя е тази баба? (Баба Марта!)
– Ето, че успешно се справихме със задачата, която ни постави
Всезнайко! Да проверим дали писмото ще се отвори, за да разберем какво
се крие вътре. (Педагогът отваря бавно и внимателно плика. От него
вади друг малък плик.) Ааа, тук има по-малък плик. Да проверим ли какво
има вътре? (Да.)
Браво! Успешно се справихте с първата загадка, но за да
достигнете до изненадата, ще трябва още малко да се потрудите.
Затова отворете ушите и слушайте внимателно легендата, която
съм ви приготвил, свързана с предстоящия български празник Баба
Марта.
Баба Марта
Това е много стара история. Било много отдавна, когато
смелият български вожд Аспарух тръгнал на война и казал на сестра
си, че ако победи, ще й изпрати писмо, завързано с бял конец за крачето
на пощенско гълъбче.
Аспарух победил и изпратил писмото. Сестра му получила
писмото и толкова много се зарадвала, че оздравяла от много тежка
болест. Но бялото конче на писмото прорязало крачето на гълъбчето
и капки кръв го оцветили тук-там в червено.
Всичко това станало през месец март и оттогава се правят
мартенички от бели и червени конци. На първия ден от месец март
се закичват всички хора, за да има здраве, радост и плодородие.
– Деца, с кой български празник е свързано писмото на Всезнайко?
(С Баба Марта.)
– И през кой сезон пристига тя? (С настъпването на пролетта.)
– Да. Легендата, която ни разказа Всезнайко, е свързана с
фолклорния празник Баба Марта. С какво е облечена Баба Марта? (С
народна носия, престилка, забрадка, цървули).
– А през кой месец от годината празнуваме този прекрасен обичай?
(Всяка година се празнува през месец март.)
– Точно така, ние носим мартенички през месец март всяка година.
А какви са цветовете на мартеницата? (Цветовете са бяло и червено.)
– А как наричаме бялото и червеното човече, които се правят от
конците? (Пижо и Пенда.)
– Коя от двете е Пижо и коя е Пенда? (Пижо е направен от бял
конец, а Пенда от червен.)
– Освен Пижо и Пенда какви други мартенички има? (Гривнички,
пискюли, гердани.)
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– Къде хората слагат мартеничките? (По дрехите или ръцете.)
– А защо се носят мартеничките? (За да бъдем здрави и силни.)
– А как се поздравяват хората на този празник и какво си
пожелават?(Поздравяват се с „Честита Баба Марта!”. Пожелават си
здраве, щастие, късмет и др.)
– А само хората ли носят мартеници? (И дръвчетата, и животните.)
– Защо се връзват мартенички на дръвчетата и животните? (За да
има плодородие през цялата година.)
– Браво! Но има още нещо, за което не мога да се сетя. Кой още
идва при нас с пристигането на пролетта и Баба Марта? (Събуждат се
първите цветя.)
– И кои са те? (Кокичето, минзухарът, теменужката, синчецът,
кукурякът и лалето.)
– Да, наистина е така. Но има ли и животни, които се завръщат от
топлите страни? (Да! Щъркелът и лястовичката се завръщат от юг.)
– Деца, кога сваляме мартеничката? (Когато видим щъркел или
лястовичка.)
– А къде я слагаме, след като я свалим? (Върху цъфнало дърво
или под камък.)
– Чудесни сте! А вие обичате ли да получавате мартенички? (Да!)
– А обичате ли да подарявате мартенички? (Да!)
– А на кого ще подарите мартеничка на първи март? (На мама,
татко, баба, дядо, госпожата и др.)
– Чудесен български обичай е Баба Марта. Това е ден, в който
усмивките не слизат от лицата ни именно заради мартеничката, която ще
получим. Аз съвсем забравих, че ще имаме изненада от Всезнайко, ако
разрешим неговите загадки. Да проверим дали сме се справили.
(Педагогът отново насочва вниманието на децата към пощенския плик.)
Яяя, какво имаме тук?(От пощенския плик вади две кълба с червен и
бял цвят.) Защо ли Всезнайко ни е пратил тези конци? (За да си направим
мартенички.)
– Благодарим ти, Всезнайко, за чудесната игра загадка, която ни
направи днес, защото тя беше свързана с красивия български обичай –
Баба Марта. Благодаря и на вас, деца, за правилните отговори на всички
въпроси, свързани с този празник. А сега да си направим мартенички, с
които да закичим на първи март най-близките си и обичани хора.
Учителят заедно с децата започват да усукват конците.
2. вариант
Образователно направление „Социален свят”
Ядро: „Културни и национални ценности”
Тема: „Великден”
Цели:
· Възприемане и осмисляне празничната среда и нейните
елементи.
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·

Проявява положително емоционално отношение към
празнична атмосфера.
Задачи:
· Изграждане на конкретна представа за празника и неговата
подготовка.
· Възприемане символиката на боядисаното яйце.
· Осмисляне на норми в поведението като елементи на
празничната среда.
Ход на ситуацията:
– Здравейте, деца! Знаете ли, че днес, когато пътувах към детската
градина, се опитах да си спомня кой български празник наближава. За
съжаление, не успях. Вие можете ли да ми помогнете да си спомня кой е
този празник? (Великден.)
– Да! Наистина наближава Великден.
– А какво се прави на този празник? (Боядисват се яйца.)
– А защо се боядисват яйцата? (За да има здраве, плодородие и
да се изгонят злите духове.)
– Какви са великденските яйца? (Великденските яйца са шарени –
червени, жълти, зелени и др.)
– А в какъв цвят се боядисва задължително първото яйце? – пита
дете. (В червено.)
– Да, първото боядисано яйце е червено. С него какво правят
майките? (Намазват бузките на децата, за да са силни и здрави. След
което го слагат пред иконата, за да пази дома.)
– Браво! Зная, че имаше една легенда, свързана с червеното яйце.
Каква ли беше тя? (Легендата разказва, че под кръста, където е бил
разпънат Иисус Христос, имало гнездо с яйца. От кръвта му те се боядисали
червени.)
– Браво! Чудесно се справяте и ми помагате да си спомня всичко
за този пъстър и шарен християнски празник. За да боядисаме яйцата,
откъде вземаме цветовете? (От дъгата.)
– Какво символизира червеният цвят? (Кръвта на Христос.)
– Какво символизира синият цвят? (Водата и небето.)
– А жълтият цвят? (Слънцето и житните класове.)
– Браво! Деца, какво правим с боядисаните яйца на Великден?
(Чукаме се с тях.)
– А защо се чукаме с тях? (За здраве.)
– Как наричаме яйцето, което остане здраво? (Борак или борец.)
– А кой от семейството е най-нетърпелив за „борбата” с яйца?
(Децата.)
– Къде трябва да се изхвърля боята, след като боядисаме яйцата?
(До оградата, в реката или под розов храст.)
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– А какво трябва да направим с боядисаното яйце, за да е
плодородна годината? (Да го търкаляме.)
– Да, но освен боядисаните яйца какво друго месят майките и
бабите ни? (Козунаци.)
– А какво символизира козунакът? (Тялото на Христос.)
– Правилно! В подготовката за този християнски празник участват
всички от семейството. Великденските традиции се предават от поколение
на поколение и събират заедно всички на трапезата. Събираме се и заедно
отиваме на църква, където си пожелаваме здраве и щастие. А защо този
празник се нарича Великден? (Защото Иисус е възкръснал.)
– А по какъв начин се поздравяваме на този празник?
(Поздравяваме се с „Христос Воскресе!)
– И какъв е отговорът? (Воистина Воскресе!)
– След като отидем на църква, какво си вземаме и го отнасяме
вкъщи и защо? (Вземаме си запалена свещица, за да влезе в дома ни
частица от Възкресението.)
– Знаете ли кои български имена празнуват имен ден на Великден?
(Величка, Велко и др.)
– А вие обичате ли да помагате в подготовката на този празник?
(Да.)
– И в коя част от подготовката участвате най-много? (В
боядисването на яйца.)
– Браво, деца! Помогнахте ми да си спомня всичко, свързано с
празника Великден! Благодаря ви много за помощта! А сега да седнем по
масичките, за да нарисуваме модел на яйцето, което ще боядисаме на
Великден.
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Abstract: The article presents results of a study of intellectual
readiness for school of children from 30 kindergartens – 10 of Dimitrovgrad,
10 of Stara Zagora and 10 of Radnevo. They ranged in age from 6 to 7
years. The received results show the achievements and some shortages of
their intellectual readiness for school.
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Въведение
Проблемът за подготовката и готовността на децата за училище е
актуален и посочен като приоритетен от МОН. За адекватното му решаване
държавната политика изведе подготвителната за училище група със статут
на задължителна.
За цялостното развитие на детската личност умственото възпитание
има доминираща роля. В процеса на обучение в детската градина се дават
знания за обкръжаващата ги действителност, сведения за битовия, трудовия
и обществено-политическия живот, знания за езика, за природата и
социалните явления и др. Наред с това у децата се развиват психичните
процеси: усещания, възприятия, памет, въображение, мислене и реч. Всичко
това води до възможността на подрастващите да разбират и обобщават
елементарни връзки, да се разширяват знанията им (Петрова 1977).
Според Л. Търстоун и Е. Торндайк 50 % от умственото развитие се
осъществява през първите 4-ри години, около 30 % – между 4 и 8 години и
20 % – между 8 и 17 години. Нови изследвания, в които също се развиват
становища за голямото значение на класическото детство и предучилищна
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възраст за развитие интелекта на детската личност, са на Е. Георгиева и
Е. Драголова (2000).
Педагогическата дейност в детската градина е насочена към
формирането на детската личност и на онези качества, необходими за
промяната, която ще настъпи в живота и дейността на децата (Петрова
1989).
Съвременното училище изисква от детето, постъпващо в първи клас,
не толкова специални знания и умения, колкото по-сложни форми на
умствената аналитико-синтетична дейност, високо ниво на развитие на
нравствено-волеви качества, способности за управление на поведението,
по-голяма работоспособност.
Теоретични основи на проблема
Интелектуалното развитие на децата включва тяхното когнитивно
развитие, което се свързва със системата на метапознанието, т. е. със
знанията за особеностите на собствената познавателна сфера и начините
за контрола й. Част от функциите от метапознанието подробно са били
изследвани от J. Flavell. Към тях той включва: постановка на проблема и
определяне на възможните решения, знания за това, какъв когнитивен процес
е необходим за решаване на задачата, активизиране на правилата и начините
на познание, увеличаване на гъвкавостта при търсене на решения, контрол
на вниманието, а така също и върху процеса на решаване на задачите,
вяра във възможностите и мисленето и стремеж към изящно решение,
характерен за по-големите деца.
Разглеждането на интелекта в двете му значения (в широкия смисъл
на думата като познавателна дейност и в по-тесния – като мислене) дава
основание да бъде отнасян винаги към познавателната дейност, в която
централно място заема мисленето. J. Guilford създава триизмерен модел
на интелекта. Умствените способности той различава по три параметъра:
съдържание, характер на умствените операции и получен продукт.
Л. А. Венгер очертава основните линии на търсене на критериите за
интелектуалното развитие в следните насоки:
1. Достъпни за възрастта задачи, включени в игрова, продуктивна и
учебна дейност на децата.
2. Точност, еднозначност и разбираемост на инструкциите.
3. Възможност за изявяване на качествените особености на
познавателната дейност.
4. Възможност за различаване на равнището на изпълнение между
отделните деца.
5. Надеждност, т. е. устойчивост на резултатите от едни и същи
деца при последователни изследвания.
Процесите на хуманизация и амплификация на педагогическия процес
в детската градина не изключват провеждането на своеобразно обучение.
То се осъществява пълноценно, когато детето не е пасивен обект, а субект,
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който активно участва при усвояване на определени знания, при осъзнаване
на връзките и отношенията, съществуващи между предметите и явленията
от околната действителност, изразява отношението си към поставените
от педагога задачи. Именно в този процес се поставят и основите на
интелектуализацията на детската личност.
Придобитите знания за предметите и явленията от заобикалящата
ги действителност, усвоените елементарни понятия, развитието на
познавателните способности и интереси, степента на познавателна и
мисловна дейност, развитието на речта и елементите на учебна дейност
създават у детето необходимото ниво на готовност за усвояване на учебния
материал в първи клас (Венгер 1979).
В структурата на интелектуалната готовност значение имат:
наличието на достатъчен обем от овладени и осмислени от децата знания
за обкръжаващия ги свят, определена степен на мисловна, познавателна
дейност, развитие на елементи на учебна дейност. Изискванията, които се
предявяват към изброените компоненти, са в следните насоки: висока
степен на системност, осмисляне и диференциране на усвоените знания,
растяща волева регулация на познавателните процеси, повишаване на
техните качества, наличие на познавателното отношение към околната
действителност, развитие на ценни черти на мисловната дейност като:
способност за анализ и сравнение на предметите, обобщение на основата
на разкриване на взаимовръзките между предметите и явленията, умение
да се прилагат сензорни еталони за обследване на качествата и свойствата
на предметите, развитие на самостоятелността на умствената дейност и
развитие на речта.
Според Л. С. Виготски интелектуалната готовност на децата се
заключава в умението им да диференцират предмети и явления от
действителността, да сравняват и обобщават, да правят изводи и да
разсъждават. Л. С. Виготски е един от първите, които апелират за
качествена оценка на равнището на развитие на интелектуалните процеси.
Той търси същността на проблема в общия начин на умствена дейност, в
качествена характеристика на мисловния процес, а не толкова в
количественото натрупване на представи (Христова 2006).
Познавателен аспект в характеристиката на интелектуалната
готовност включва и А. А. Люблинска. Напускайки детската градина,
децата притежават вече някои интелектуални умения, т. е. някои начини и
прийоми на умствена и практическа дейност. Седемгодишните деца могат
до известна степен да управляват своята психична дейност: да заучават и
да си припомнят учебното съдържание, целенасочено да възприемат
даденото, преднамерено да се съсредоточават. Пред прага на училището
у подрастващите има формирано познавателно отношение към
обкръжаващия ги свят и възниква нова потребност – потребността да се
учат, или интелектуалната готовност се свързва с развитието
познавателните процеси (Люблинска 1978).
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В тълкуването на проблема за интелектуалната готовност на децата
за училище М. И. Лисина отделя специално внимание на комуникативната
готовност. Според М. И Лисина общуването е един от най-важните
фактури за общото психическо развитие на детето. „Висша форма за
комуникативна дейност, наблюдавана в предучилищното детство, се явява
извънситуативното личностно общуване на детето с възрастните. Това
общуване се формира на основата на личностните мотиви, подбуждащи
детето към комуникация, и на фона на разнообразна дейност: игрова, трудова,
познавателна. Така детето стига до умението да възприема възрастния
като учител и да заема по отношение на него позиция на ученик с всички
произтичащо от това последствия” (Пирьов, Цанев 1991).
Интелектуалната готовност според Е. Петрова е пряко свързана с
предпоставките за учебната дейност в училище. Независимо че
общоучебните умения се развиват по-късно, детето трябва да има
готовност за преминаване към системно обучение и определено равнище
на умствена дейност за формиране на системообразуващи понятия.
Концептуална рамка на изследването
Обект на изследването са деца на възраст от 5 до 7 години и техните
интелектуални компетентности.
Предмет на изследване е да се проучат параметрите на
интелектуалните компетентности и да се определят дефицитите.
Цел на проучването е да се определят степента на интелектуална
готовност на децата от предучилищна възраст и проекциите за запълване
на дефицитите.
Задачи на изследването:
·
Да се установи нивото на общата готовност на децата за
училище от подготвителна група.
·
Да се установи умението за извършване на когнитивни
операции, включени в петте субтеста.
·
Да се анализират получените резултати на базата на
утвърдените критерии за оценка.
Контингент – участниците в изследването за установяване на
готовността за първи клас са по 10 деца от подготвителните групи на ОДЗ
в градовете Димитровград, Стара Загора и Раднево. В проведеното
изследването участваха 15 момичета и 15 момчета.
Метод на изследване е тестът за диагностика на готовността на
децата за училище. В България е разработен и апробиран „Тест за
диагностика на готовността на децата за училище” – разширен вариант
(съдържащ пет субтеста) и съкратен вариант (включва 40 въпроса с
изборен отговор), който е разработен от Г. Бижков и Ф. Стоянова. Тестът
е стандартен и одобрен от МОН с протокол № 1 от 1997 г. Той дава
възможност за точно количествено измерване и представяне на получените
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резултати в тестов бал. Този тестов бал е равен на общия брой вярно
решени задачи.
Целта на теста е да даде отговор на въпроса дали дадено дете е
готово за постъпване в първи клас, или не е. Трябва да се отбележи, че
този тест не бива да се използва за сравняване постиженията на различните
деца, а да се вземе индивидуално решение за всяко дете за неговата
училищна готовност.
Провеждането на теста е индивидуално, без ограничение във
времето (средно около 1 час на дете). Тестът беше проведен в детските
градини, тъй като беше важно мястото да е познато за детето и то да се
чувства сигурно и спокойно.
Необходими материали за провеждане на теста – индивидуален
протокол, диагностичен профил и таблици за преминаване от тестов бал
към интервално скалиране.
Критерии и показатели
Тестът съдържа пет субтеста, с определени показатели.
Фина моторика – предназначен за измерване степента на развитие
на фината моторика по отношение на координацията око – ръка и
пространственото възприятие. Съдържа 15 задачи.
Езиково развитие – предназначен за проверка на усвояването на
родния език, ориентирането в езиковата действителност чрез проверка на
фонетичния слух и откриване на звукове в началото, в края и в средата
на думата, използване на единствено и множествено число. Съдържа
80 задачи.
Елементарни понятия – предназначен за измерване на пасивния
речник на детето относно пространствените и количествени
отношения между обектите. Съдържа 50 задачи.
Откриване на образци – предназначен за измерване степента на
развитие на визуалното възприятие и по-конкретно: възприятие на
пространственото разположение и отношение между обектите и
способността за откриване на единични образи или елементи, включени
в комплексна система. Съдържа 23 задачи.
Количествени представи – предназначен за проверка на уменията
на децата да броят, да определят и използват понятията „повече”, „помалко”, „толкова, колкото”, да подреждат обектите в зависимост
от техните пространствени и количествени признаци. Съдържа 30
задачи.
Анализ на данните от изследването
Въпреки критиките по отношение на тестирането в ранна детска
възраст, стандартизираните тестове намират все по-широко приложение
по света. Детският учител е загрижен за това неговите възпитаници да са
готови за постъпване в първи клас. Началните учители от своя страна
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биха искали да знаят какво е равнището на децата, с които ще работят в 1.
клас. За задоволяване на тази потребност на българското образование, и
то в неговия начален стадий е разработен и тестът за диагностика на
готовността на децата за училище (Бижков 2011). Той е предназначен
за 6 – 7-годишни деца и няма задължителен характер. Той е основният
изследователски инструментариум за получаване на данните.
Количествените резултати на децата от изследваната група са на
много добро ниво. Разликата между стойностите не е голяма. С най-висок
резултат са Георги и Соня (392 точки), а с най-нисък резултат са: Вилияна
– 276 точки, Георги (2) – 320, както и Милена – 322 точки (таблица 1).
По критерий елементарни понятия при максимален брой от 100
точки 36 % от децата са се справили без грешка. Останалите деца са
допуснали по няколко грешки.
При откриването на образци 26 % от децата се справят, а
останалите децата са допуснали по една или две грешки, което не се
отразява съществено на крайния им бал.
При количествените представи децата също се справят много
добре. По наше наблюдение децата могат да определят: точно броя на
зададените предмети; дали са повече, или са по-малко. Смятаме, че
допуснатите грешки са незначителни и са от бързане и умора.
При изследване на езиковото развитие от общ бал 160 точки поголяма част от децата са се справили отлично (макар че не достигат найвисокия бал).
По критерий фина моторика максималният брой точки е 30.
Получените резултати са разнородни и определят наличие на дефицит на
умения, от което учителят би трябвало да проектира работа в изведената
посока.
Таблица 1. Обобщени резултати от изследването
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Име

Възраст

ТЕСТ 1 Фина
моторика

ТЕСТ 2 Езиково
развитие

ТЕСТ 3 Елем.
Понятия

ТЕСТ 4 Откриване
на образци

ТЕСТ 5 Колич.
Представи

Общо

1. Георги

6 г. и 7 м.

28

158

100

46

60

392

2. Милена

6 г. и 6 м.

22

140

80

40

40

322

3. Десислава

6 г. и 9 м.

26

140

79

39

57

341

4. Ралица

6 г. и 6 м.

28

150

95

45

60

378

5. Дени

6 г. и 8 м.

26

157

89

43

58

373

6. Момчил

6 г. и 6 м.

27

154

98

44

56

379

7. Ангел

6 г. и 8 м.

26

150

97

44

60

377

8. Деси

6 г. и 2 м.

28

155

89

44

60

376

9. Добринка

6 г. и 4 м.

23

145

87

40

54

349

10. Краси

6 г. и 3 м.

26

150

98

46

60

380

11. Диан

6 г. и 7 м.

27

160

96

42

58

383

12 Жулиен

6 г. и 6 м.

25

130

88

42

58

343

13. Иван

6 г. и 9 м.

16

142

100

38

58

354

14. Тома

6 г. и 6 м.

16

146

96

32

56

346

15. Никола

6 г. и 8 м.

18

132

100

36

54

340

16. Анита

6 г. и 6 м.

23

156

90

42

58

369

17. Вилияна

6 г. и 8 м.

20

102

70

26

58

276

18. Натали

6 г. и 2 м.

14

142

88

38

56

338

19. Ивелина

6 г. и 4 м.

21

141

98

38

50

348

20. Соня
21.
Христофор

6 г. и 3 м.

30

160

100

46

56

392

6 г. и 7 м.

26

160

100

36

46

368

22. Валерия

6 г. и 6 м.

30

160

86

42

52

370

23. Георги

6 г. и 9 м.

20

142

90

36

32

320

24. Симона

6 г. и 6 м.

28

160

100

46

48

382

25. Кристиян

6 г. и 8 м.

30

160

100

46

54

390

26. Станислав

6 г. и 6 м.

24

160

100

36

48

368

27. Димитър

6 г. и 8 м.

30

150

100

46

54

380

28. Катерина

6 г. и 2 м.

26

152

100

46

58

382

29. Петя
30.
Александра

6 г. и 4 м.

30

156

100

46

56

388

6 г. и 3 м.

29

130

98

42

58

357

743

4440

2812

1233

1633

Общо
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Таблица
Нива 2. Нива на готовност
Брой деца

%

Под праговата стойност

0

0%

На праговата стойност

0

0%

Над праговата стойност

30

100%

Направеният анализ има както диагностична, така и прогностична
стойност.
Изводи
1. Децата могат да регулират своето внимание, проявяват
устойчивост и целенасоченост при решаване на конкретните задачи.
2. При изследването вниманието на децата е концентрирано при
решаване на задачите с различни символи.
3. Децата лесно откриват принцип за извършване на образна
аналогия.
4. Резултатите от теста са над праговата стойност, което е показател,
че имат готовност за училище.
Децата са емоционално стабилни, с богати представи и неограничени
възможности – най-вече обследването е извършено в края на учебната
година. Особено необходимо е да се извършват такива изследвания, защото
те разширяват и допълват пропуските, дават възможност за правилен и
подходящ избор на методи съобразно с особености на децата за достигане
на оптимална степен на развитие на интелектуалната готовност.
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ЕДИН ОПИТ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА
ОГРАМОТЯВАНЕ
В БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ
Станислава Петрова
специалност „Специална педагогика“
AN ATTEMPT FOR COMPARISON OF THE BASIC
LITERACY SKILLS DEVELOPMENT PROCESS IN BULGARIA
AND ITALY
Stanislava Petrova
Bachelor’s Degree Programme in Special Education
Abstract: The current article aims at comparing basic literacy skill
development in Bulgaria and Italy. Students’ books, aims of education and
the evaluation process have been the focal point of study. Similarities and
differences in literacy skill development in primary school are analyzed.
Key words: literacy skill development, students’ books, reading,
writing, aims and evaluation
Темата за грамотността е актуална от момента на възникване на
писмеността. Терминът „писменост”(literacy) е гръцки по произход.
Въведен е от Цицерон. Според него грамотни са всички, които могат да
четат на латински език. По-късно реформаторите определят за грамотни
хора, четящи и пишещи на родния си език. Важен момент в разбирането за
грамотността е определението, дадено от ЮНЕСКО през 50-те години на
20. век, че грамотността е съвкупност от умения, включващи четене и
писане, възприемани в техния социален контекст. Началната грамотност
се свързва с начален етап за овладяване на четенето и писането в единство
с разбирането, овладяване кода на преход от графичните знаци към
звуковата форма на думата при четенето и обратно – от звуковата форма
към графичната при писането.
Ограмотяването е с приоритетно значение за началното училище,
тъй като овладяването на четенето и писането в единство с разбирането е
основополагащо средство за успешното обучение в училище, както и
ефективен „инструмент” за формиране комуникативната компетентност и
прилагането й в различни сфери.
В България съгласно разпоредбите на член 35(1) от ППЗНП в първи
клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна
година. Децата, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по
преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото
им развитие позволява това.
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Началното училище в Италия има своята роля във финото оформяне
на човека гражданин в Конституционната рамка на Република Италия. Те
се изразяват в международни декларации на правата на отделния човек и
правата на подрастващото дете (7).
Началното училище в Италия представлява първо ниво на веригата
от задължителното образование. Неговата продължителност е пет години,
започвайки от шестгодишна възраст. Началното училище е структурирано
в два отделни цикли:
– първата линия – от 1-ви до 2-ри клас;
– вторият цикъл се състои от 3 години начално образование.
Според организацията на самото училище часовете са 24 или 27
седмично. Училището, ако разполага с необходимата база, може да
предложи полудневно или целодневно обучение.
В България учебната година за първи клас започва на 15 септември
и завършва на 24 май. Часовете за първи клас са по 35 минути. Учителят
има право сам да избира учебно-методическия комплект. Учебниците в
първи клас са безплатни. Одобрените учебници, които ще се използват
през учебната 2013 – 2014 г., са: Буквар с автор Т. Борисова и колектив,
издателство „Булвест 2000”(2002 – 2013), Буквар с автор Вл. Попов и
колектив, издателство „Просвета-София” (2002 – 2013), Моят буквар
Пчелица за първи клас, Т. Владимирова и колектив, издателство „ПросветаСофия” (2002 – 2013), Буквар на Н. Огнянова и колектив, изд. „Даниела
Убенова-Даниела Биланска” (2002 – 2013). Преподавателят разполага с
голям набор от учебни тетрадки и учебни помагала. На българския пазар
вече се появиха и електронни продукти за обучение в началните класове.
В новото информационно общество такива продукти стават все по-актуални
в образователната сфера.
В Италия първият учебен ден е на различни дати (около средата на
септември), а учебната година завършва около средата на юни според
региона. На литературния пазар в Италия се предлагат три вида
задължителни учебници за първи клас. Първият е общ учебник, който
включва четене, писане и математика. Вторият е учебник по религиите
(католически), а третият учебник е по чужд език (7). Началното училище
задължително запознава децата с произхода на италианския език. В новата
европейска общност, в която живеем, училището има за цел да запознае
детето освен с историята на родния му език, но и с историята на езиците
на другите народи.
Учебниците се купуват от родителите, но на 11.05.2012 г.
Министерството на науката и образованието издава декрет, с който са
дадени крайни цени за учебниците. Общият учебник не трябва да струва
повече от 10 евро, учебникът по религии – 6,15 евро, а учебникът по чужд
език – 3 евро, така че общо едно семейство да не плаща повече от 19,15
евро.
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Учителят в Италия сам избира учебника и учебните материали, с
който ще работи. Учебниците са много голям брой, като всеки един има
различни структура и съдържание.
Ограмотяването в нашата страна се приема като единство на
процесите четене и писане (в синхрон). Съгласно учебната програма от
2002 г. ограмотителният процес протича в два етапа: подготвителен и
основен. През подготвителния етап се разглеждат картинки, провеждат
се беседи, учителят се стреми да предразположи и да мотивира децата за
същинската част. Работи се върху тетрадка за писане № 1, в която се
пишат елементите на буквите. Основният етап се реализира чрез буквената
част на буквара и тетрадка № 2 по писане (писане на буквите). През този
етап се провеждат няколко вида уроци: урок за запознаване с нов звук и
нова буква, урок за затвърдяване на новия звук и букви, урок за писане на
елементите на малката ръкописна буква, урок за писане на главната
ръкописна буква, урок за обобщение или преговор. Този етап трябва да
приключи до края на март. От март до края на учебната година се работи
върху литературното и върху езиковото обучение. Литературното обучение
се разделя на две: възприемане и осмисляне на литературното произведение
и извънкласно четене. Работи се с помощта на читанка. Използва се
тетрадка № 3 за езиковото обучение и за формиране на
комуникативноречевите умения.
Ще дадем пример за структурата на един от учебниците в Италия.
Той е със заглавие „Мустака и опашката”. На всяка буква са отделени по
две страници за четене и писане (4). В този раздел има упражнения за
преписване на буквите и за четене и допълване на буквите. Учебникът
съдържа и страници за примерни контролни. Има и част „четене”, която
съдържа кратки текстове, написани с големи букви. В този раздел има и
музикални текстове, т.е. учебникът включва и диск с музика. Това се
използва от учителя за разтоварване и мотивиране на децата. Учебникът
включва раздел „Математика”. Целият учебник, т. е. всяка тема в него,
се свързва със заглавието, т. е. с котката и мишката.
Цели на ограмотяването в България:
1. запознаване със звуковете и буквите, с отношението звук – буква;
2. създаване на начална осъзната представа за езиковите и речевите
единици (звук, сричка, дума, изречение, текст) и формиране на умения за
тяхното диференциране, за анализ и синтез;
3. развитие на фонематичния слух и фонематичното детско
възприемане като предпоставка за успешно обучение по четене и писане;
4. овладяване на алгоритмите за четене на различни видове срички
и на кода за създаване на звукова форма на думата, формиране на
сричковата техника;
5. формиране на умения за четене на думи, изречения, текстове в
единство с разбирането на прочетеното;
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6. запознаване с ръкописните букви (малки и главни) с отношението
звук – ръкописна буква;
7. формиране на умения за писане на ръкописните букви (малка и
главна) и свързването им в буквосъчетания и срички;
8. изграждане на умения за правилно и четливо писане на думи,
изречения, кратки текстове;
9. стимулиране на интерес към четенето и писането като
инструменти за общуване;
10. развитие на комуникативно-речеви умения, овладяване на
етикетно поведение.
В областта на езиковото обучение в Италия целите са
следните:
1. Да се използва все повече вербалният код, без да се пренебрегнат
другите кодове (графика, картина, музикална ритмика, имитиране на
жестове).
2. Детето да комуникира на националния език (на всички нива – от
най-неформален разговор до най-сложния). Обръща се внимание на
диалектните форми. Детето се учи да разграничава общуването между
приятели, семейство, учител, директор (официалната и неофициалната
сфера).
3. Основна цел на училището е да даде добро ниво на четене и
писане. Детето трябва да бъде в състояние да чете, да разбира мисълта
на писмените текстове, трябва да умее да открива и събира информация
от тях, да синтезира най-важното(7). Училището изгражда в децата
представата за мощността на езика. Детето трябва да пише грамотно, да
общува с различни събеседници, да събира информация, да организира
данните от различните разговори. В същото време да преценя, както и да
се аргументира върху собствените си позиции. Всичките тези възможности
са включени в следните дейности: перифразиране, записване на различни
компоненти, пренареждане на теми, фантазия. Децата се учат да сравняват
прости текстове с литературни, което активизира процесите на тълкуване.
Задачи на началното училище в Италия
1. Осигуряване на различни езикови средства за различни видове
умствени операции, например символизация, класификация, делба,
обобщение, абстракция, обобщение, създаване на времеви пространствени
представи.
2. Повишаване способността за комуникация с различните възрасти.
3. Предоставяне на езикови средства (все по-сложни и
диференцирани) за изразяване на различни лични преживявания.
4. Насърчаване към свобода на личния изказ.
5. Обогатяване на речниковия запас.
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Особено внимание се обръща на идентифицирането на: езикови
нарушения, слухови дефицити и нарушения, артикулацията на звуковете,
заекване, наличия на дисграфия и дислексия. Учителят наблюдава и
изследва за адекватност на сензорите, когнитивните и двигателните умения
(които са необходими за четене и писане). На такива деца се предлагат
специални образователни стратегии (7).
Уроците по четене в България
Уроците за начално четене в българското училище са 3 вида: урок
за запознаване с нов звук и буква и упражнение в четене, урок за
затвърждаване и упражнение в четене, урок за обобщение и упражнение в
четене.
Познати са над 100 варианта на методи за ограмотяване, които се
класифицират на: аналитични, синтетични и аналитико-синтетични. Найподходящ и съответстващ на българския език е звуковият аналитикосинтетичен метод. Затова и структурата на уроците в буквара са изградени
на тази база. Всеки урок започва със звуков анализ на думи, съдържащи
новия звук, а четивният материал на буквара е представен в следния вид:
срички, думи и текст.
Уроците по четене в Италия
Четенето в началния етап се извършва пред възрастен човек, за да
може детето да получи правилна корекция от него. Учителят обръща
специално внимание върху избора на текстове, с което цели да вдъхне
удоволствие от самото четене (7). Учителят мотивира децата да четат не
само в класната стая, но и в свободното си време. Учениците имат
свободен достъп до библиотеката.
Овладяване на графичния компонент на писането – технология
на обучение в България
Всички компоненти на писането се изграждат чрез звуков аналитикосинтетичен метод. Наред с това съществуват специфични училищни
методи и похвати за овладяване на графичния компонент на писането –
копирен, тактов, линеен; наблюдение, демонстрация с коментар. В
българското училище формирането на умения за писане на букви става
чрез:
– демонстриране на графични форми и движения;
– анализ на формата на буквата;
– конструиране на букви;
– копиране на букви, буквосъчетания, срички;
– писане по образец.
При официалната система на обучението по начално писане у нас
непрекъснато писане на буквен комплекс или дума се достига в резултат
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на развитието на графичните умения, а не като продукт на специално
обучение.
Таблица 1. Примерни норми за скорост на четене и писане
Клас
Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас

Четене
35 – 40 думи в минута
60 – 70 думи в минута
80 – 90 думи в минута
100 – 105 думи в минута

Писане
12 – 16 букви в минута
23 – 24 букви в минута
30 – 38 букви в минута
45 – 50 букви в минута

Уроците по писане в Италия
Както казахме, обръща се голямо внимание върху грешките в устния
език, защото грешките в него се прехвърлят върху писмения език. Тъй
като италианският език използва азбучно писмо, за да започне четенето и
писането, децата трябва да се запознаят първо с азбуката. Първоначално
децата се учат да пишат печатните букви. Във всяко училище срокът за
овладяване на тези знания е различен. Писането на буквите се извършва в
тетрадка формат А4 с квадратчета по 1 см. Винаги се започва с големите
печатни букви. Всяка буква се пише в отделно квадратче, мястото между
буквите се отделя с празно квадратче и точка в него. Оставя се по един
свободен ред. След като децата се научат да пишат печатно, се преминава
към ръкописното писане (5).
Учителите се стремят да учат децата да построяват сложни
изречения, използвайки различните функции в писмения език, с който да
изразяват себе си. Учителят има различни похвати за работа с деца, които
срещат трудности при процеса на писане: един от тях е насърчаването за
взаимопомощта дете – дете и позволяването на децата да избират сами
текстове. Това има за цел да мотивира отделното дете.
Чрез диктовката учителят бързо и лесно проверява нивото на
правописа на децата. Диктовките в Италия имат няколко разновидности.
Например на децата се предлага под диктовка текст, като от тях се изисква
да правят само записки от него (да изваждат и записват най-важното).
Друг начин за проверка е, като децата се включват в най-елементарни
научни експерименти. Децата се учат да правят систематизиран план за
последователност на действията върху проведения експеримент. Това
упражнение има за цел да стимулира писмения език, учи децата да
представят информацията в систематизиран вид и в същото време се
запознават с опита и ползата от него (7).
В българското училище също присъства диктовката. Текстът първо
се прочита от учителя. Задават се контролни въпроси към децата, за да се
разбере дали са го разбрали. Припомня се правилото, че първото изречение
се пише по-навътре с главна буква. Учителят диктува бавно, като повтаря
поне два пъти. Диктува се със среден темп. Текстът се прочита още
веднъж, за да се допълни, ако нещо е пропуснато.

Том I, Брой 1

67

Оценяване
Оценяването в България е цифрово – от 2 до 6. Ако детето в първи
клас не покрие нужните знания, то не може да повтори годината. То
автоматично се прехвърля във втори клас, където попълва пропуските си.
Оценяването в Италия е цифрово – от 4 до 10. Оценяването е
разделено на подгрупи:
А) За слушане и говорене:
4 – Детето не внимава в час, не взима участие. Такова дете трябва
непрекъснато да се стимулира. (Тази оценка се равнява на Слаб 2)
5 – Детето внимава за кратък период от време. Изказва се не много
прецизно. (Тази оценка се равнява Слаб 2).
6 – Участва в темата, съсредоточен е, изразява се ясно.
7 – Съсредоточава се за по-дълго време. Изразява се много ясно.
Взема участие по темата.
8 – Прави същите неща, както при оценяване за 7, но тук е за подълго време и повече съсредоточеност.
9 – Задържа вниманието си. Детето е по-активно.
10 – Задържа вниманието си през цялото време. Слуша и взема
участие по темата.
Б) Оценяването при четене с разбиране:
4 – Не може да чете. Разбира само някои срички.
5 – Чете малки думи и фрази без разбиране.
6 – Чете думи и фрази, но не всичко разбира.
7 – Чете думи и фрази добре. Разбира прочетеното.
8 – Чете изречения и малки текстове. Добре разбира това, което
чете.
9 – Чете малки текстове. Разбира бързо прочетеното.
10 – Чете добре всякакви текстове. Разбира прочетеното и извлича
информация.
В) Оценяване на писането:
4 – Не умее да пише. Не умее да преписва.
5 – Пише думи и кратки фрази (печатно), които не са граматически
коректни.
6 – Пише свързани фрази (печатно), които невинаги са граматическо
коректни.
7 – Под диктовка може да пише коректно думи и фрази (ръкописно).
8 – Под диктовка на думи и фрази (ръкописно) не прави граматични
грешки.
9 – Диктовка на фрази и кратки текстове, спазване на граматичните
правила.
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10 – Пише правилно всякакви текстове. Спазва граматичните
правила.
Във всяко италианско училище има оценяване на поведението на
децата – от 5 до 10.
В някои училища в края на първи клас се държи изпит, който дава
лиценз на ученика. Ако детето не се е справило добре с учебния материал,
учителят е този, който решава дали детето да премине в по-горен клас.
Въпреки доброто начално образование, което предлагат Италия и
България, неграмотността се среща и в двете държави.
България е с население около 7 милиона. По официални данни 41 %
от лицата до 16 години са неграмотни (за сравнение – във Финландия този
процент е 8,1%). Специален доклад на ЕК обяви българските и румънските
ученици за най-неграмотните на Стария континент (6). В тези страни само
преди броени години неграмотността бе рядко срещано явление. Логично
е да се запитаме как едно такова образовано и интелигентно общество е
родило днешното катастрофално положение. Причина за неграмотността
може да е фактът, че голяма част от учениците предпочитат да работят
вместо да учат. България е характерна още с това, че онези, които искат
да учат и да просперират, от години не живеят в нея. Искам да кажа, че
има образовани българи, но по-голямата част от тях не са в България.
В този момент не е лошо да си припомним един от крилатите лозунги
на социализма: „Да ограмотим народа в кратки срокове”.
Крайно време е да се сетим за образованието!
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КОМПОЗИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ
В ТЕМАТИЧНИТЕ РИСУНКИТЕ НА 7 – 8-ГОДИШНИТЕ
ДЕЦА
КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ОБЩОТО РАЗВИТИЕ
НА ПОТЕНЦИАЛА НА ЛИЧНОСТТА
Рая Стефанова
магистърска програма „Предучилищна и начална училищна
педагогика”

COMPOSITE SOLUTIONS THEMATIC PAINTINGS OF 7 – 8
YEAR OLDS, REFLECTING THE OVERALL DEVELOPMENT
POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL
Raia Stefanova
Маster’s Degree Programme in Preschool and Primary School
Education
Abstract: In the century of fast access to information the development
of the creative abilities of children is getting more and more important for
the formation of the intellectually significant and creatively gifted individual.
The potential of the person according to J. Rensulli is characterized with
three basic qualities – intellectual abilities, creative abilities and persistence.
The psychological and pedagogical research is more and more focused on
the fact that the determining characteristic of the individual potential is
the creativity, not the intellect. One of the ways to develop the creative
abilities of children is the free painting on a given theme and the searching
for different compositional decisions.
The aim of the current study is to examine the creative skills of children
at the age of 7-8.
The methods of the study are:
• Analysis of children’s pictures, concerning the different
compositional decisions accomplished by them in free painting by theme.
• Evaluation of the creative abilities of the children by Torrance Tests
of Creative Thinking (TTCT) adapted by A. N. Voronin with standard testing
(by the formula
) , where Or is originality of a specific
type of picture; х – the amount of pictures from the specific type; хmax is
the maximal amount of pictures of the type of every kind of the pictures
from the sample of the examined.
• Searching for a correlational dependency between the two.
This pedagogical research aims to show the relation between the
irregular compositional decisions in the pictures of the children, different
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from the typical for the age “frieze-like composition” and the results from
the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT).
The obtained results at the time of the experiment confirm the
hypotheses that the forming of abilities in the 7 – 8 years old children for
creation of a more difficult and irregular compositional decisions in the
free painting by theme and at the time of their art activity showed a good
effect on the development of their creative abilities.
Key words: free painting, creative abilities, potential of the person
Изучаването на творчеството е трудна задача, но е от съществено
значение за живота ни и по-глобално погледнато – за развитието на
обществото. Учени и изследователи търсят отговори на въпросите: „Как
да определим креативността?”, „Може ли да се измери?”, „Всички хора
ли са креативни?”. Съществуват различни концепции, обясняващи
психологическия смисъл на креативността. Тя включва лични и социални
фактори, повлияни от средата, личността и мотивацията. Според Аленкар
и Флейт (5, с. 18) едни от основните измерения, включени в повечето
определения за творчеството, са: генериране на нов продукт, идея,
оригинални изобретения, повторно разработване, подобряване на продукти
или на вече съществуващи идеи. Торънс (7) определя творчеството като
процес на чувствителност към проблеми, недостатъци, пропуски в
познанията, липсващи елементи, разногласията, както и идентифициране
на трудност; търсене на решения, предположения, формулиране на хипотези
за недостатъци, а накрая съобщаване на резултати. Училищното
образование е основа за по-нататъшно обучение и непрекъснато
самообразование в съвременния свят. Затова заедно с типичните проблеми
на училището се цели развитие на творческото мислене у учениците. По
този начин се повишава ефективността на учебния процес. От
психологическа гледна точка началната училищна възраст е благоприятен
период за развитие на творчески умения, защото детето не се страхува да
генерира идеи, фантазното мислене преобладава. Тези качества и
характеристики следва да се насърчават. Може да се заключи, че в
начална училищна възраст се осигуряват отлични възможности за развитие
на креативността.
Същност на изследването
В настоящото педагогическо изследване се представят резултатите
от изследване, проведено в Стара Загора. Целта на настоящето изследване
е да се проследят творческите възможности на 7 – 8-годишните деца.
Инструментариум
Методите на изследването са:
· анализ на детски рисунки, касаещи различните композиционни
решения, постигнати от 7 – 8- годишните деца при свободно рисуване по
тема;
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· оценяване на творческите способности на децата с теста Е. П.
Торънс, адаптиран от А. Н. Воронин при стандартно тестиране (по
формулата , където Or – оригиналност на даден тип рисунка; х –
количеството рисунки от дадения тип; хmax е максималното количество
рисунки от типа на всички видове рисунки от извадката на изследваните);
·
търсене на корелационна зависимост между двете.
Това педагогическо изследване цели да отрази връзката между
нестандартните композиционни решения в рисунките на децата, различни
от типичната за възрастта „фризова композиция“, и резултатите от теста
за невербална креативност на Е. П. Торънс. Тестът на Торънс е най-добре
познат и широко използван за измерване на творчеството.
Получените резултати в хода на експеримента потвърждават
хипотезата, че формирането на способности у 7 – 8-годишните деца за
създаване на по-сложни и нестандартни композиционни решения при
свободно рисуване по тема в хода на изобразителната им дейност се
отразяват благоприятно върху развитието на креативните им способности.
Първа част на изследването – композиционни решения при
свободно рисуване по тема
Участници. Взеха участие 20 деца на 7 и 8 години, които са ученици
в първи клас в начално училище в гр. Стара Загора.
Методика и процедура. Поставената рисувателна тема е „Празник
на буквите“. Учениците скоро преди това са имали такова тържество и
имат изградени представи, спомени, емоционално отношение.
Изследването се провежда в обичайната за децата среда – класната стая.
Ситуацията е обучаваща, като са включени методите разказ, обяснение,
демонстрация, показ, корекции, конферанс.
Анализ на резултатите
В изобразителното изкуство под „композиция” се разбира жизненото
правдиво съчетаване на всички елементи на картината, които най-ясно и
пълно разкриват нейното съдържание, нейната идея. От гледна точка на
психологията разположението на обектите върху рисувателния лист
отразяват множество познавателни, психологически, емоционални
характеристики на личността. Тълкуванията за композиционните решения
на децата са база за анализ както на творческите им способности, така и
на общото им развитие.
Анализирайки композиционните решения в рисунките на 7 – 8годишните деца, можем да обособим три основни групи.
Към първата група рисунки отнасяме тези, при които липсва каквато
и да е композиционна организираност. Макар и с педагогическо
въздействие, изображенията се отнасят към доизобразителния и началото
на изобразителния период, характерен за началото на предучилищна
възраст. Детето разбира рисунката, но неговото собствено рисуване се
свежда до прости изображения и драсканици. При тези деца наблюдаваме
и изоставане в познавателен план. Повечето от рисунките можем да
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причислим към първия стадий в развитието на пространственото
възприемане – „фронтално, разгънато построяване на фигурите върху
изобразителната плоскост“.
Типичен пример, обобщаващ композиционните решения в рисунките
от втората група, е рисунката на И. При нея са изобразени три човешки
фигури, разположени на една равнина – фризова композиция. Образите са
едри, еднакво големи, но не личи връзка между тях, статично изобразени,
без движение. Липсват фигури на заден план.
Третата група рисунки можем да отнесем към втори стадий в
развитието на пространственото възприемане (според периодизацията на
В. Димчев). „Ориентиране на фигурите спрямо изобразителната повърхност
в отношение ниско – високо. Наченки на пространствени елементи и
стремеж да се отразят различни планове“.
Например в рисунката на К. са изобразени две фигури на преден
план. Те се характеризират със сравнително по-голям размер и детайли от
фигурите на заден план. Разположени са централно в рисувателния лист.
Фигурите не са статични – виждаме движение на ръцете, телата са обърнати
едно към друго, лицата им са изобразени в профил. Самите фигури танцуват
върху сцена, изобразена като елипса. В далечния й край са изобразени
други човешки фигури, по-малки по размер съобразно тяхната отдалеченост
от зрителя. Наблюдават се два плана – преден и заден, като фигурите на
преден план са по-големи и покриват пространството зад тях. Далечните
фигури са изобразени с по-малък размер, схематично, без детайли и
подробности по тях. Този начин на предаване на задния план е в
съответствие с особеностите на зрителното възприятие на човека и се
използва като похват за предаване на илюзията за пространство. При тях
откриваме опит за преход към предаване на триизмерното пространство.
Човешките фигури не са статични, както в предучилищния период. Появява
се опит за предаване на различни движения и пози.

Диаграма 1
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Особеност, която се забелязва в детските рисунки, е фризовото
построяване на отделните елементи. Децата подреждат обектите в
рисунката един до друг във вид на лента (фриз). Фигурите, стъпващи на
земята, са разположени по ръба на широка ивица, обозначаваща земята. В
някои от рисунките се появяват няколко ивици с фризово разположени
изображения. Това означава няколко плана в дълбочина. Без обаче да бъдат
перспективно съкратени. В една от рисунките фигурите са изобразени една
върху друга, което означава една зад друга. Предметите обаче се
изобразяват еднакви по големина независимо дали са разположени в
предния план на рисунката, или в дълбочина. Във връзка с развиващия се
зрително-пространствен опит на ученика в рисунката му се отразяват някои
закономерности на линейната перспектива преди да бъдат разбрани като
изобразителни принципи. Те намират израз в представата, че ниско в листа
означава „по-близо”, а високо – „по-далеч”. Затова се появяват и няколко
ивици с фризово разположени изображения. Най-често се изобразява една
от страните на фигурите във фронтално положение (диаграма 1).
Втора част на изследването – тест на Торънс
Пол E. Торънс е един от световните лидери в изследванията за
творчеството и е най-известен с разработването на Тестовете на Торънс
– Creative Thinking (TTCT). Те се използват в света на бизнеса и
образованието, като оценят способностите на лицата за творчество.
Процедура. Тестът се провежда групово. Необходимо е да се
създаде благоприятна и мотивираща среда. Добре е да се избегне открита
дискусия, за да се постигне свободна изразяване на творческото мислене
на децата. На всеки участващ се предлага набор от 6 листа с точно
определени елементи (линии), които той трябва да дорисува в смислено
изображение. Експерименталното време е 1 – 2 минути на лист.
Анализ на резултатите: След обработка на данните се установява,
че от общо 120 изображения 20.83% се оценят с коефициент на оригиналност
– 1.
Изображение № 1
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Диаграма 2

При дорисуването на първото изображение най-висок процент има
коефициент на оригиналност 0.00 – 72.22 % от децата са дорисували
елементите като облак. Оригиналните изображения с най-висок коефициент
1.00 са изобразили нестандартни фигури, например човешки фигури и части
от облекло (диаграма 2).
Изображение 2

При дорисуването на второто изображение 50 % от участващите
имат коефициент на оригиналност 1.00. При тези елементи има най-голяма
вариация на изображения и нестандартни решения.
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Изображение 3
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При анализа на изображение № 3 се откриват разнообразни
изображения, което детерминира разнообразието на коефициент на
оригиналност. Забелязва се, че най-ниският и най-високият коефициент на
оригиналност са показали еднакъв процент участници – 11.11%.
Изображение 4

Най-голям процент от децата са дорисували елемента от
изображение № 4 като кубични форми. Коефициент на оригиналност 1.00
имат едва 5.55%.
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При дорисуването на елементите от изображение № 5 най-висок
процент (33.33%) от децата имат коефициент на оригиналност 1.00
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Изображение № 6 има сравнително близки резултати. 27.77% от
участниците имат коефициент на оригиналност 0.89.
Сравнителен анализ на резултатите от двата етапа на
изследването
Съпоставяйки данните от композиционни решения при свободното
рисуване по тема и от теста на Торънс, се установява, че 20.83% от
участниците показват най-висок коефициент. От тях 45% са едни и същи
деца, т. е. композиционните им решения в рисунките на тема „Празник на
буквите“ и коефициентът на оригиналност при теста на Торънс са по-високи
от средното ниво. Данните показват, че формирането на способности у 7 –
8-годишните деца за създаване на по-сложни и нестандартни
композиционни решения при свободно рисуване по тема в хода на
изобразителната им дейност се отразяват благоприятно върху развитието
на креативните им способности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ИГРА В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС
Даниела Христова
магистърска програма „Предучилищна и начална училищна
педагогика”
PEDAGOGICAL GAME IN TEACHING MAN AND SOCIETY
IN 3RD GRADE
Daniela Hristova
Маster’s Degree Programme in Preschool and Primary School
Education
Abstract: In this text are considered some of the methodological issues
for the implementation of the pedagogical game classes in Man and Society
3rd grade. The theoretical justification and the basic functions of the game
applied the lesson in elementary school are shown. A brief overview of the
original classifications of groups and types of educational games is made.
Particular attention was given to the educational goal of the pedagogical
game in the developed model lessons.
Key words: pedagogical game, play activity, types of games, functions,
primary school
Играта съдържа несравним потенциал в сравнение с другите учебни
дейности на малкия ученик, оказващи влияние върху формирането,
развитието, възпитанието и обучението му през началния училищен период.
Впечатляваща и незаменима е връзката дете – игра. Тя е истинско
предизвикателство както за детето, така и за възрастните. Играта като
конструкт на развитие поощрява цялостния жизнено-практически опит на
детето, притежава мотивираща роля в процеса на обучение в началното
училище и образователна среда в подкрепа на социализацията и творческоактивната позиция на детето ученик.
Играта е неизменна част от живота на децата, младежите и
възрастните. Тя е социално-психологически феномен и явление, извеждан
от рамките на времето и обществената среда, с характерна историческа
изменчивост под влиянието на социокултурните явления. Проблемът за
ролята и значението на играта в живота на хората и досега се счита за
неразрешен независимо от многото научни трудове, посветени на тази
проблематика. Играта се проучва, изследва и разработва от много науки
като математика, философия, история, културология, социология, етнология,
педагогика, психология и други. Всяка от научно-познавателните области
подхожда към играта и нейното изследване от своята специфична научноконцептуална позиция. В този смисъл играта е проучвана в различни
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аспекти, но все още тя не е обхваната в нейната цялост. Проследяването
на генезиса на играта може да започне от дълбока древност. „Проявленията
на играта не са откъснати от действителното историческо битие – пише Г.
Иванова. –Поради това стремежът за актуализиране на схващанията за
играта и мястото, което тя заема в човешкия живот, изисква реконструиране
на миналото, т. е. на онези скрити пластове от духовността и ежедневието
на хората от предишните векове, в които се заражда и функционира играта
и които определят нейния развой.”
В своята история играта преминава през различни светове и се
включва в техните културни пластове, като ги отразява и пресъздава.
Нейните исторически корени водят началото си още от възникването на
обществото и се явяват като своеобразна пресечна точка на различни
линии на човешкото битие и развитие. Ето защо с право се твърди, че
„историята на играта вероятно е стара, колкото света, в който живеем”
(Иванова 2004: 9 – 10). Социално-историческите и педагогопсихологическите проучвания за функциите на играта в живота и дейността
на хората имат своето аксеологическо място, както през различните етапи
в историческото развитие в обществото, така и в нашето съвремие.
Педагогическата игра се отличава от играта въобще и притежава
някои съществени признаци като: проектиране в процеса на обучение и
планирано целеполагане в играта, търсят се съответни резултати,
осъществяват се конкретни комуникативни, корекционни, диагностични и
трудови функции. Педагогическата игра в началното училище се
характеризира освен с практическата си най-вече и с учебнопознавателната (интелектуалната) насоченост. Формата на обучение се
изпълва с игрови методи, похвати и ситуации. Играта придобива официален
статут на педагогическо средство и дидактическа категория в началния
етап на образование, което стимулира и активизира учебната дейност на
малкия ученик. В този аспект ясно се откроява позицията на
взаимосвързаност между учебната и игровата дейност и съподчинеността
на последната.
Характерната за традиционното обучение външна мотивация се
заменя с вътрешна, съдържателна – знанията се овладяват непосредствено
в процеса на игровата дейност за постигане на непосредствените цели, а
не на далечните цели за бъдеща успешна професионална дейност. За
разлика от реалните житейски ситуации, по време на игровата дейност
могат да се изпробват различни стратегии, докато се стигне до оптималното
решение (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2008: 145).
За да бъде разбрана по-добре същността и спецификата на
педагогическата игра, е необходимо да бъде разкрито нейното мястото в
процеса на обучение. Затова е необходимо да се посочат някои от основните
функции на педагогическата игра, прилагана в прекия учебновъзпитателен процес в началното училище:
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1) Мотивираност на необходимостта от усвояване на нови знания и
подготовка на учениците за изясняването им в учебния процес. Създава
интерес и приобщаване на учащите към изучаваното учебно съдържание.
2) Генерира творческо-интелектуалното мислене на учениците.
Формира стил на мислене, т. е. умение да се мисли логически, абстрактно,
самостоятелно, интензивно, да се извършват правилни умозаключения,
което е една от основните цели на учебно-възпитателния процес в началното
училище.
3) Активизират се и се формират редица качества на личността като
самостоятелност и самоконтрол, контролиране и организираност,
съсредоточеност и упоритост, привлекателност и творческо въображение.
Създава се личностно приобщаване към изучаваните явления и учебен
материал.
4) Задълбочено и съзнателно изучаване на определени концептуалнотеоретични понятия, термини, явления, определения, алгоритми.
Затвърдяват се познанията, илюстрират се с приложения и връзки с
практиката и опита на учене, което води до по-дълбоко проникване в
същността на усвояваната учебна материя, понятия, твърдения вместо
многократни повтаряния и насилствено изучаване.
5) Обогатяват се, систематизират, надграждат и усъвършенстват
уменията, навиците, отношението, опита на малките ученици, разкриват
се възможности за бъдещи проекции и решения на различни ситуации:
житейски, социални, образователни, психологически. Усвояват се умения
за планиране и организиране на собствената дейност по един непринуден,
атрактивен и занимателен начин (Дечев 2011: 289).
Една от най-разпространената педагогически класификации на играта
е тази на П. Г. Саморукова, която структурно обосновано представя
системата на видовете игри в групи. Авторката разграничава две основни
групи игри:
1.
творчески игри;
2.
игри с открити правила (Саморукова, Логинова 1988: 94 –
95).
Н. Витанова определя видовете игри в начална училищна възраст
също така в два игрови дяла:
1. творчески игри – сюжетно-ролеви игри, строително-технически,
игри драматизации.
2. игри с правила – интелектуално-познавателни (пътешествия,
атракционни игри, занимателни игри и др.), сюжетно-дидактични и
подвижни игри (сюжетно-подвижни, щафетни, забавно-подвижни, спортни)
(Витанова, Добрева и др. 1982: 9).
Краткият анализ на литературните източници показва, че се
разграничават в класификационната схема две групи игри, които
имат основополагащо значение в педагогическата практика:
І група: творческо-ролеви игри;
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ІІ група: игри с готово съдържание и с открити правила.
Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев предлага следната
класификация на играта:
Групи игри
1.
Правилосъобразни игри (игри с правила)
2.
Творчески игри (игри с роли) (Дечев 2011: 314).
Видове игри
Правилосъобразни игри – дидактична, автодидактична,
занимателна, активизираща, комуникативна, езикова, двигателна,
компютърна.
Творчески игри – ролева, театрална, конструктивна, литературна,
музикална, художественоизобразителна.
С дидактичната игра учителят преследва точно определени
обучителни цели, защото по структура и функции тази игра е най-близка
до учебната дейност. Тя се внася в живота на ученика от педагога и има
преди всичко обучаващ характер, което произтича от близостта им с
учебната дейност и затова без намесата на възрастните тези игри не могат
да съществуват в педагогическата практика. Решаването на игровата
(дидактична) задача практически се осъществява чрез игровите действия
на учениците в процеса на обучение. Правилата управляват познавателните
игрови действия на ученика и влияят върху емоционално-волевата сфера
чрез усвояването на различни знания и умения. Интелектуалните операции,
общуване и поведение в играта решават преки задачи на умственото,
волевото и нравственото възпитание, влияещи върху детската личност и
индивидуалност, като формират предпоставки и създават възможност за
по-тясно свързване и сливане на процеса на обучение с процеса на
възпитание в началното училищно образование на малките ученици (Дечев
2012: 61 – 62).
Автодидактичната игра е самоорганизираща се, самообучаваща
игра, разновидност на собствената игрова дейност на малките ученици.
Тя е един от възможните начини за стимулиране на рефлексивните процеси
у детето. Играещите изпълняват редица интелектуални операции, които
не са открити, а са скрити от изпълнителните задачи. Играта създава
условия за пренос на знания от действителността в житейски ситуации,
проявяващи се в начина на игрово поведение и култура у играещите.
Достигането на победата се явява като универсална цел в играта,
стимулираща търсенето на печелившата игрова стратегия, но съобразно
заложените игрови правила. Състезателният елемент е най-силно изразен
в тази игра в сравнение с останалите от групата правилосъобразни игри.
Занимателността в играта е важен компонент, който има пряка връзка
с познавателните потребности на малките ученици. Самото възникване на
единството игра и занимателност в учебно-възпитателния процес
придобива статут на дейност с подчертан занимателно игрови характер,
прилаган към водещата дейност на малките ученици – ученето. Като
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съзнателна волева дейност занимателните игри създават големи
възможности за възпитаване на черти на характера и качества на волята.
Тази игра е ценна преди всичко със своята мотивация, емоционалност,
настроение, която се разкрива в евристичната активизираност на детската
личност, а не със своите формални структурни атрибути на игровата задача,
правила и игрови действия. Занимателните игри като типове игри са
популярни сред учители и ученици и широко приложими в процеса на
обучение на учениците в начална училищна възраст. Те са специално
разработени игри както по отношение на съдържанието, така и по начина
на тяхното провеждане, тъй като в насочеността им се утвърждава
дидактическата им същност, търсеща постигането на точно определени
обучителни и възпитателни цели. По-известните типове занимателни игри,
които се използват в учебно-възпитателната дейност в началното училище,
са: кръстословици, кръгословици, игрословици, ребуси: словесни, картинни,
смесени; занимателни рисунки, аритмограф, гатанки, анаграми, ортограми,
занимателни игри загадки, лабиринти, плетеници, пиктограми, шифрограми,
асоциограми, главоблъсканици и др. (Дечев 2009: 23, 74, 139).
Ролевата игра разкрива нагласите на участниците към другите хора,
тя е своеобразно огледало и децата имат възможност да се огледат в
това, което другите правят. Чрез тази игра малките ученици се подготвят
за изпълнение на различни социални роли и как биха се справили чрез нея
в различни реални условия. Това им помага да усвоят определени начини
за решаване на проблеми, за оказване на подкрепа в общуването и
поведението. В ролевата игра учениците се учат в действие (в крачка)
как другите мислят, какви чувства преживяват, какви поведенчески реакции
имат, как общуват, имат възможност да се идентифицират с тях, когато
играят дадена роля. Всяка роля се реализира в практическо отношение
единствено в контекста на определения игрови сюжет чрез конкретното
тематично игрово съдържание. Ролевоигровата дейност е и процес на
творчество, въображаемо пресъздаване на социалния свят на възрастните.
Конструктивна игра. Обуславя от вътрешното душевно желание
и стремеж за игра на малките ученици с конструктивни, строителни и
природни материали (или играчки), за да реализират своята игрова идея в
завършен материален продукт. Същността на конструктивната игра се
определя от обекта, съдържанието и начина на отразяване по външен вид
като конструктивно-функционално изграждане на обемни модели. В
конструктивноигровата дейност малките ученици са и малки творци,
проектиращи както резултата, така и самия конструктивноигрови процес
на своето детско конструктивноигрово творчество (Дечев 2012: 255 – 441).
В начално училищния период от развитието на малките ученици
педагогическата игра в процеса на обучение има своето специфично
място, съществено значение и различно методическо проявление.
Макар в различните възрастови периоди тя да променя имплементирано
своите функции и да придобива различни модификации, „играта винаги
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присъства в някаква степен и предава на обучението по-жив и попривлекателен характер” (Андреев 1996: 241).
Играта има особено място, когато е включена в прекия учебновъзпитателен процес, чрез който тя е част и многократен спътник в
методическата работа на учителя. Това е така, защото педагогическата
игрова дейност създава възможност на играещите да действат, да
извършват сложни мисловни операции, да активизират своята памет, понепосредствено да запомнят конкретни учебни понятия, да развиват
определени практически умения и да встъпват в сложни комуникативни
взаимоотношения.
Също така в системата на прилаганите допълнителни учебни
дейности играта е необходимо да заема едно от водещите места.
Тя се явява като една от най-интензивните връзки за комуникация между
участниците в процеса на педагогическо общуване. Особено резултатно
се осъществява общуването между самите ученици, което е в рамките на
игровата задача, а това определя самите игри и като емоционално
привлекателни. Педагогически целесъобразно, правилно и необходимо е
учителите да полагат необходимите усилия за създаване на условия, в
които учениците да изявяват себе си, да се чувстват и да се проявяват
като активни субекти в учебната дейност. Такива възможности предоставя
използването на игровата дейност. Чрез нея учениците се учат на общуване
с връстниците си, подготвят се за различни дейности и житейски ситуации.
Игровата дейност създава възможности за разнообразни емоции и
преживявания, защото в нейния характер се съдържа както познавателната,
така и забавната, занимателна, атрактивна, театрална или спортносъстезателна игрова задача. Специфично е, че учениците в тази
възраст се увличат както от игровия процес, така и от определения
игров резултат, чрез който те могат да покажат своите успехи и
възможности, т. е. да изявят себе си. В същото време те играят и
заради самата игра, за да се забавляват, и в непосредствената игрова
комуникация неусетно трупат жизнен опит.
В отговор на тези изисквания съвременният учител в началното
училище все по-често се замисля как да промени структурата и формата
на обучение и какви нови методи и методически похвати да прилага, за да
задържи по-живо вниманието на учениците и да направи по-привлекателен
учебния процес. Изучаването на учебното съдържание по предмета
„Човекът и обществото” в начална училищна възраст е сложен процес и
се свързва не само с даване на знания и опит на учениците, а с изучаване
на основните правила на поведение и общуване, формира се тяхното
възпитание. Най-активно в този процес участват мисълта и чувствата на
учениците. Според Ц. Каснакова не трябва „да превърнем учебния процес
в игра, защото това е приятно на учениците. Обратното – трябва да
превърнем играта в учебен процес. Нейното въздействие върху психиката
на подрастващите ни дава възможност с лекота да постигнем това, което
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по друг път не можем или трудно бихме постигнали. Игрите спомагат за
формиране на редица качества като: упоритост, постоянство, воля. Те пряко
въздействат на въображението, мисълта, паметта и самостоятелността
на учениците. Играят и най-стеснителните и изоставащите ученици
(Каснакова 2009: 71 – 72).
Като отчитаме съвременните изисквания за преподаване на
учебния материал, значението на игровата дейност в учебновъзпитателния процес все повече нараства.
Според Ил. Мирчева „в хода на различните видове игри се развиват
детското въображение, внимание, наблюдателност. Усъвършенства се
логическото мислене. Включването в разнообразни игри допринася за
развитието на редица познавателни и практически умения у учениците.
Децата придобиват опит (Мирчева 1997: 139 – 140).
Отборното решаване на игровата задача стимулира участниците към
по-голяма активност и подвижност, възпитава чувство на колективизъм,
другарски взаимоотношения, отборна решителност, инициативност и
смелост. Възпитателната цел на педагогическите игри трябва да
се измерва от гледище на това, какъв духовно-познавателен опит
се активизира, осмисля и натрупва, какъв дух и характер се насажда
между участниците, какви налични знания се затвърждават. Според
специфичната игрова цел – победата, победител и победени ще има, но
при победените е необходимо от страна на учителя да се активизира такъв
дух на кротост и смирение, че разочарованието да не присъства, а да се
развие силата на любовта и благородството (Дечев 2000: 6).
Ефективен път за осъществяване на това педагогическо
намерение на учителя е приложението на педагогическата игра
като учебно-игрова дейност в урока по предмета „Човекът и
обществото”. Във формата на обучение играта може да интегрира
етапите по-сполучливо, да организира дидактическото взаимодействие
между учителя и учениците и пряко да съдейства за словесно-визуалния
начин за усвояване на учебното съдържание от малкия ученик. Формата
на обучение – урокът/занятието – предварително се подготвя, проектира и
планира от учителя, който се стреми да подбира за всеки конкретен случай
и учебна ситуация, и подходящи педагогически игри, които да съответстват
на изучавания учебен материал, а също така да имат познавателен,
практически, емоционален и позитивен характер.
Педагогическата игра в началното училище се осъществява
чрез организационните форми на обучение, които са подсистема за
организация на обучението.
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Ефективност на обучението чрез педагогическата игра по
учебния предмет „Човекът и обществото” в 3. клас
Урок 1. Опознавам живота в държавата на султана
Основна цел
Представя се османската империя като ислямска държава,
изградена на военни начала.
Подцели
Ниво познание:
Разкрива се привилегированото положение на мюсюлманите спрямо
другите религиозни общности.
Ниво разбиране:
Осмисля се ролята на езика, религията и традициите като опори за
съхраняване на българския народ.
Ниво приложение:
Утвръждава се разбирането, че на всекидневно равнище турци,
българи, евреи и други общуват добросъседски и усвояват взаимно
елементи от бита и обичаите си.
Очаквани резултати:
& Разбират различието между хората, основано на език, религия и
обичаи.
& Знаят ролята на езика, религията и традициите за съхраняването
на българския народ.
& Разказват за съжителството и общуването между общностите.
Представи и понятия: за затвърдяване – мюсюлмани, данъци,
християнство, църква, традиции, манастири, книжнина; нови – султан,
джамия, синагога
Методи: беседа, разказ, игрови метод, наблюдение и анализ на
илюстрации
Средства на обучение: текстове, изображения и задачи в учебника,
постери, учебник „Човекът и обществото” за 3. клас, издателство
„Просвета”
План на урока:
1. Управление на османската държава
2. Промените в българските земи през ХV – ХVІІ в.
Ход на урока
Урокът започва с проверка на класа. Въвеждането в новата тема
започва с решаване на ребус, който е написан на дъската.
Учителят обяснява как да се реши ребуса – като се махнат толкова
букви от всяка дума, колкото са запетаите пред или след нея.
,,,царски,, устие,,,, ,,боляри,,, ,,,култура,,, ,рало,, ,,хан
Думата, която се получава, е „султан”. Учителят обяснява
значението на думата и обявява темата на урока: „Опознавам живота в
държавата на султана”.
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Започва беседа с цел учениците да актуализират знанията си за
промените в живата на българите, свързани с османското завоевание и
загубата на държавността, каква е религията на завоевателите. Съобщава,
че в продължение на почти пет века няма българска държава и за да
разберем как са живели хората по нашите земи, трябва да се научи как е
била устроена османската държава.
Учениците работят с учебника и разглеждат представената
пирамида на устройството на османската държава. Те обсъждат фигурата
на султана и установяват, че облеклото му е разкошно и многоцветно, но
се различава от това на българския цар; на главата си носи чалма, а не
корона с кръст, седнал е с кръстосани крака върху възглавница, а в ръката
си държи меч (т. нар. Меч на Мохамед, който символизира силата и
световната власт на исляма). Учителят допълва, че османската държава
е създадена с непрекъснати войни за завладяване на земи и покоряване на
много народи. Уточнява се, че според мюсюлманите властта на султана
е дадена направо от Аллах, затова той е неограничен господар на живота
на жителите и на цялата земя в държавата. Описват се с помощта на
въпроси османските военни, уточняват се техните управленски функции.
Изяснява се религиозната дискриминация по отношение на участие в
управлението и армията.
Учениците с помощта на учителя стигат до следните изводи:
- Новите управници говорят друг език.
- Изповядват друга религия.
- Имат различни, непознати обичаи.
- Немюсюлманите (християни и евреи) са лишени от права.
Запознават се с населението, което стои в основата на социалната
пирамида: селяни, занаятчии и търговци. Припомня се понятието „данъци”.
Уточнява се, че населението, което не изповядва исляма, е задължено да
плаща специален данък.
Когато учителят обяснява как се е запазила българската общност в
мултиетническата среда на империята, първо изяснява демографската
картина в градовете: при завоеванието болярите, духовниците и другите
жители са прогонени или избити, българите се изтеглят в планините и
основават нови селища. Разкрива се картината на живота: малки селски
общности, които живеят задружно. Изяснява се ролята на семейството,
езикът и традициите. Учителят показва снимки на шевици, престилки, черги
и т. н. – тъй като на българите е забранено да носят пъстри дрехи, жените
са влагали обичта си и красотата на родната земя в украсата на облеклото
и домашните тъкани.
Учениците работят с учебника (с. 63) и описват уредбата в селския
дом. Разглеждат църквата „Св. Архангели” в село Арбанаси, която е ниска
сграда, полувкопана в земята, без купол, външна украса и камбанария.
Изводите, които те правят, са:
- Българите имали право да изповядват вярата си.

90

Volume I, Number 1

- Не им се позволявало да строят високи, украсени храмове и да
бият камбана.
- На българите им било забранено да носят пъстри дрехи.
Учителят акцентира върху добросъседството и смесването на
обичаи, кухня и т. н. на Балканите.
В края на урока учителят осъществява обратна връзка с учениците
с помощта на автодидактична игра „Султанът и българите”.
Игрова задача:
1. Обобщаване на знанията на учениците за живота на българите в
османската държава.
2. Да се развие паметта, вниманието и мисленето.
Игрови средства: игрално поле, зар и две пионки в различни цветове.
Игрово действие: Капитаните хвърлят последователно зара и
играта започва този, на който се падне по-голямо число. Ученикът поставя
пионката на квадратчето с цифрата, която се е паднала (например на зара
се е паднала цифрата 5, затова ученикът поставя пионката на квадратче с
цифра пет), и учителят задава въпрос. Ако отборът отговори правилно,
минава напред с един ход; ако даде грешен отговор, оставя на място и
играта започва другият отбор. Когато даден отбор се намира на квадратче
с народна носия, губи ред, а играта се продължава от другия отбор. Печели
отборът, който стигне пръв до финала.
Игрови правила:
1. Участват два отбора от трима ученици. Всеки отбор си избира
капитан.
2. Отборите трябва да дадат верни отговори на въпросите, за да
направят един ход напред.
Въпроси:
1. Кой стои начело на османската държава?
2. Опиши облеклото на българката.
3. Какво правели ислямските духовници?
4. Народна носия – няма въпрос.
5. Опиши облеклото на туркинята.
6. Какви били задълженията на османските военни?
7. Разгледай и опиши еврейския храм.
8. Народна носия – няма въпрос.
9. Разгледай и опиши българския храм.
10. Какво е изобразено на рисунката?
11. Разгледай и опиши мюсюлманския храм.
12. Народна носия – няма въпрос.
13. Къде общували търговците?
14. Опиши уредбата на българския дом.
15. Защо животът на християните бил по-тежък?
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16. Защо българските дрехи били богато украсени с шевици?
17. Кои били опорите за запазване на българската общност?
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Учителят възлага за домашна работа учениците да решат задачите
от учебната тетрадка.
Урок 2. Пътят към напредък – новото училище и църква
Основна цел
Обосновава защо пътят към напредък и свобода минава през
откриване на български училища и извоюване на българска църква.
Подцели
Ниво познание:
Обяснява защо едни от най-големите постижения на българите през
Възраждането били създаването на училища и извоюването на
самостоятелна църква.
Ниво разбиране:
Осъзнава необходимостта от откриването на български училища и
осмисля идеята, че църковното движение е най-успешното политическо
движение на българите, постигнато с мирни средства.
Ниво приложение:
Формира умения за описване и правене на изводи за дейността на
бележити дейци и обществени движения.
Очаквани резултати:
- Разбират ролята на модерната просвета за напредъка на
българското общество.
- Осмислят ролята на Православната църква за българската
идентичност.
- Разказват за бележити личности през Възраждането.
Основни понятия: светско училище
Методи: беседа, разказ, игрови метод
Учебни средства: текстове, изображения и задачи в учебника,
постери, учебник „Човекът и обществото” на издателство „Просвета”
План на урока
1. Необходимост от светско образование:
а) развитие на търговията и занаятите;
б) децата се учели да четат от църковни книги или ходели в гръцки
училища.
2. Д-р Петър Берон:
– 1824 г. – издава „Буквар с различни поучения”.
3. Първото българско училище:
– 1835 г. – в гр. Габрово Васил Априлов открива първото светско
училище.
4. Самостоятелна българска църква:
– 1870 г. – обявяване на самостоятелна българска църква.
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Ход на урока
Урокът започва с актуализиране на знанията на учениците чрез
попълване на кръстословица, начертана на дъската.

1. Родното място на св. Паисий Хилендарски
2. Какви лица са били св. Паисий Хилендарски
и св. Софроний Врачански?
3. Любов към родината
4. Авторът на „История славянобългарска”
5. Родното място на св. Софроний Врачански
6. Първата печатна книга
7. Върховен управник на Османската държава

След попълване на кръстословицата учителят провежда беседа:
Кой наричаме будител?
Какви дела са извършили св. Паисий Хилендарски и св. Софроний
Врачански, за да ги наричаме будители?
Въз основа на отговорите на учениците учителят прави обобщение,
че делото на св. Паисий Хилендарски и св. Софроний Врачански е пряко
свързано с потребностите на общественото развитие през ХVІІІ и началото
на ХІХ век и те полагат основите на Българското просвещение.
След това раздава на класа листове с шифрограма.
Игрова задача:
1.
Да се овладее умението за съпоставяне и анализ на предметни
съвкупности.
2.
Усвояване на съотнасянето на думи към групите предмети и
обратно.
3.
Осмисляне на съдържателната връзка между думи и предмети
и начина им на подреждане в редица.
Игрови средства: картони с нарисувани различни предмети
(животни и др.), които съставят следното изречение: „Пътят към напредък
– новото училище и църква”
Игрово действие: да се открие закодираният смисъл на
изречението, представен чрез графически символи.
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Игрови правила:
1. Да се стремят учениците да разчетат по-бързо скрития замисъл
зад графичните символи.
2. Към всеки един от графичните символи се отнемат толкова букви,
колкото е броят на знаците.
3. Разчитането на текста се осъществява от ляво надясно.
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Получава се: „Пътят към напредък – новото училище и църква”.
Учителят обявява, че това е новата тема и започва своето изложение
със състоянието и функциите на килийното образование до към края на
ХVІІІ в. Обосновава нуждата от нов тип светска образованост за
практическата дейност на занаятчии и търговци. Изяснява се тяхната роля
като инициатори, вдъхновители и дарители на българската просвета.
Учениците се запознават накратко с живота и дейността на д-р Петър
Берон. Разказва за дейността на Васил Априлов и Николай Палаузов за
уреждане на Габровското училище. Разкрива съдържанието на понятието
„светско училище”. Учениците работят с учебника (с. 67) и описват
класната стая.
Учителят представя процесът на изграждане на българската
просветна мрежа. Обяснява, че османските власти не забраняват, но и не
подпомагат с нищо развитието на образованието на българите. Подчертава,
че във възрожденското училище образованието е било безплатно и
училищата са се издържали от общините с дарения.
Учителят описва, че едновременно с въвеждането на светското
училище българите се борели да получат права за своята църква. Той
разглежда накратко стъпките, през които минава църковната борба, за да
се стигне до решението на султана да разреши българите да имат
самостоятелна българска църква. Акцентира, че крайната цел е постигната
по мирен път, с усилията на цялото общество.
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В края на часа учителят разделя класа на два отбора, за да направят
дидактичната игра „Подреди линията на времето”.
Игрова задача:
1.
Да се затвърдят знанията на учениците за изучавания период.
2.
Да се развие комбинативно-асоциативно мислене.
3.
Осмисляне на съдържателната връзка между думи и предмети
и начина им на подреждане в редица.
Игрови средства: картони, на които има начертана линия на
времето с отбелязани години на важни събития, снимки на исторически
личности и картончета с имената им
Игрово действие
Да се подредят на линията на времето снимките, имената и да
напишат по една характеристика за дадената личност.
Игрови правила:
1.
Участват два отбора.
2.
Правилно свързване на годините, личностите и техните имена.
3.
Оценява се бързината и точността на работа.
След като отборите са готови, учителят проверява работите и закача
постерите в класната стая.
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ПОГЛЕД КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Деси Кънчева, Яна Тонева. Съвременни тенденции във
взаимоотношенията между детето и семейството
Дочка Цветкова, Даниела Младенова. Социално-педагогически
грижи на деца със слухово-речеви нарушения. Съвременни практики
Мария Симитева. Малък групов дом като алтернативна услуга в
подкрепа на деинституционализацията
Здравко Тенев. Социални фактори, влияещи върху суицидните
намерения и поведение при деца и юноши
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕТЕТО И
СЕМЕЙСТВОТО
Деси Кънчева 1 , Яна Тонева 2
1
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”
2
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”
CURRENT TRENDS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN
CHILD AND FAMILY
Desi Kancheva 1, Yana Toneva 2
1

Bachelor’s Degree Programme in Preschool and Primary School
Education
2
Bachelor’s Degree Programme in Preschool and Primary School
Education
Abstract: Family education is a form of education in unique and
unrepeatable importance. They are particularly important in the early years
ontogenesis – the first seven. The family is a phenomenon studied in
sociological, psychological and pedagogical perspective. The material
presents a study of the relationship between parents and preschool children.
The authors aim to highlight current trends in the relationship, such as
track and the correlation between the self-esteem of the child and the
parent’s assessment of him. The creation of a prosperous family environment
for everyone in society helps reduce negative phenomena in it. The mutual
family home is a prerequisite for the creation of attachment, to absorb the
life and thinking of the parent generation.
Key words: family, parent-child relationships, self-esteem, assumed,
study on drawing
Семейното възпитание е особена форма на възпитание, уникално и
неповторимо за личността. Особеността на семейното възпитание се
предопределя от динамиката и промените в обществения живот. Особено
значими са ранните години в онтогенезиса – първите седем. Изживяното
през първите седем години оставя трайна следа в личността и
предопределя реализацията и психическата й устойчивост.
Характеристиката на съвременното семейство е отправен момент в
осмисляне стратегията на семейното възпитание (Андреев 1988).
Възпитателната функция е много специфична, неизбежна, необходима
за индивидуалното и обществено развитие. В процеса на общуване между
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родители и деца непрекъснато протича обмен на знания, умения, норми на
поведение и жизнен опит (Кърцелянска-Станчева 2009).
Децата в предучилищна възраст регулират импулсивността и
непосредствеността в поведението си. Поради това родителите не
акцентират върху контрола и приучването по отношение на режима и
самостоятелността. Би било добре да се обсъдят и някои елементи на
стихийното влияние на родителското поведение. В тях трябва да се търси
връзката „поведение на родителите – отражение върху децата” чрез
примерни варианти на отношение между деца и родители.
Водещ компонент във възпитателния потенциал на семейството са
вътрешносемейните отношения. Te са взаимосвързани с националните и с
битовите отношения. Вътрешносемейните отношения се проявяват като
междуличностни на различни нива: родител – родител; родител – дете;
дете – дете. Тези отношения имат своеобразен характер в сравнение с
другите междуличностни отношения. Отличават се със силно емоционално
значение за детето и родителя (Мудрик 2003).
Характерът на взаимоотношенията между членовете на семейството
оказва сериозно влияние и върху насочеността на детето към своето
бъдеще, върху неговите перспективи в живота. Социализацията на човека
е разбирана като процес на усвояване и създаване на социален опит и
културни ценности, има перманентен характер и се извършва през целия
му живот, но по-ускорено протича в младенческа и юношеска възраст
(Кърцелянска-Станчева 2009).
Стилът на семейното възпитание е свързан с индивидуалните и
личностните особености на родителите. Агресивните и интровертни
родители често показват дисхармоничен стил на възпитание. Сензитивните,
спонтанни и екстравертни родители демонстрират по-успешен стил на
възпитание. Стилът на семейното възпитание е взаимосвързан с
особеностите на семейното функциониране (Динчийска 1993).
Тактиките осъществяват въздействието върху децата и
взаимодействието си с тях, за да постигнат определен възпитателен
резултат. Децата в предучилищна възраст регулират импулсивността и
непосредствеността в поведението си. Поради това родителите не
акцентират върху контрола и приучването по отношение на режима и
самостоятелността. Родителите влияят възпитателно, като се стремят да
развиват рефлексивното самосъзнание и саморегулируемо поведение.
Анализът на различните родителски роли дава представата за
целенасоченото влияние върху социализацият а на детето.
Вътрешносемейните отношения отразяват духа на семейството. И точно
този дух е главната сила, която влияе върху формирането на детето като
личност. Цитираните изследвания отбелязват пряката връзка между
нормалното психическо и нравствено развитие на детето и спокойната
доброжелателна атмосфера в семейството – внимателното, ласкаво,
уважително отношение към детето от страна на родителите му, разбира

100

Volume I, Number 1

се, съчетано с разумна строгост. Известно е, че колкото по-малко топлота,
обич и грижа получава детето, толкова по-бавно то се оформя като личност.
Недостатъчното внимание и недостатъчно честото общуване между
родители и деца дори предизвикват у детето сензорен глад, недоразвитост
на висши чувства (като отговорност, себеотрицание, саможертва,
съчувствие към другите), а също така инфантилност на личността (Кутева
2000).
Типологията на семействата е важна, защото дава възможност на
личността да се съотнесе към определен тип и да заимства опит в
организацията на семейния живот. Най-разпространената типология е
патриархалното семейство (Смирнова 2000).
Методи и методология на проучването
Цел на проучването: Да се разкрие начинът, по който детето
преживява и се чувства в семейната среда. Неговото отношение към
семейството като цяло и към отделните членове, както и някои негови
психологически особености.
Задачи на проучването:
1. Проучване особеностите на родителската позиция и отношение
към децата.
2. Да се разкрие спецификата на отношенията в семейството и
преживяванията на детето.
3. Представяне на корелационната зависимост между особеностите
на родителските позиции и характера на детските преживявания.
Обект на проучването са родители и деца от предучилищна възраст
и техните взаимоотношения.
Предмет на проучването е връзката и особеностите на
взаимоотношенията дете – родител с характеристиката на родителската
позиция и самочувствието на детето в семейството.
Контингент са деца на 4 – 6-годишна възраст от град Стара Загора
и деца от ОДЗ „Елица” – гр. Сливен. Условно можем да ги именуваме
като Валентина, Пламен, Даяна, Стели, Емил, Симона и др.
Чрез диагностичната процедура за анализ на детската рисунка,
предложена от В. Столин, може да се проучат отношенията и
преживяванията на детето в семейството. За изследването са необходими
рисувателен лист, моливи с различни цветове и гума. На детето се предлага
да нарисува своето семейство, без да се обяснява какво значи думата
„семейство”. Изпълнението на рисунката е с ограничено време (около 30
минути). При изпълнението на рисунката се отбелязват в протокола:
- последователността при рисуване на детайлите;
- по-голяма пауза;
- изтриването на детайли;
- спонтанни коментари;
- емоционални реакции и тяхната връзка със съдържанието на
рисунката.

Том I, Брой 1

101

След завършване на рисунката на детето се задават въпроси, които
дават допълнителна яснота: ,,Кой е нарисуван тук?”, ,,Къде се намират?”,
,,Какво правят?”. Задаваните въпроси трябва да разкрият смисъла и
отношението на детето към другите. Въпросите не трябва да пораждат у
детето тревога (цит. по Кърцелянска-Станчева 2009).
Критерии и показатели:

Взаимоотношения в семейството:
– предпочитания към членове от семейството;
– респект;
– подсистеми в семейството.

Самочувствие на детето
– щастливо;
– прието;
– тревожно.
Анализ на получените резултати
І. При проучването на детето Валентина (на 5-годишна възраст) се
получиха следните резултати. В своята рисунка тя изобрази само майка
си и себе си – структурата на семейството е непълна. Вместо фигурата
на баща си Валентина нарисува къща – вероятно чрез нея детето иска да
запълни липсата на своя баща, да създаде ,,баланс” в композицията на
рисунката и така да разкрие желанието си за пълнота на семейството.
Обобщение по критериите. Проучваното дете има предпочитания
към своята майка, защото живее единствено с нея. Въпреки това детето
се чувства прието, удовлетворено и щастливо.
ІІ. При проучване на детето Пламен (на 6-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Семейството на Пламен е тричленно –
бащата, майката и самото дете. Пламен използва много и разнообразни
цветове. Фигурите са разположени много добре върху листа, съразмерни
са спрямо другите обекти. Пламен нарисува първо своята майка, което ни
подсказва, че я чувства емоционално най-близка. Пламен беше много
въодушевен, докато рисуваше, и се постара да изобрази всички фигури
ясно. Намира се близо до майката и с известна дистанция от бащата.
Използваните цветове са топли, рисувателната линия – ,,спокойна”.
Обобщение по критериите. Проучваното дете има предпочитания
към своята майка. Пламен се чувства удовлетворен в своето семейство.
Видимо е щастлив.
ІІІ. При проучване на детето Даяна (на 6-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Семейството на Даяна е четиричленно. При
изобразяване на своето семейство нарисуваните образи от детето не
съвпадат с реалния състав на семейството. Даяна пропусна да нарисува
своята по-голяма сестра. Даяна нарисува майка си и баща си в един и
същ цвят, от което следва, че родителите й се разбират, привличат и
емоционално си допадат. Проучваното дете нарисува своята фигура първа,
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равностойна по височина с родителите. Свързваме го с наличие на
егоцентризъм.
Обобщение по критериите. Проучваното дете има предпочитания
към родителите си, но се дистанцира от своята по-голяма сестра. Това е
свързано с наличие на емоционален проблем между двете, което е видно
от отговорите на въпросите, даващи ориентация за предпочитанията при
различни ситуации. Самочувствието на детето е силно изявено, чувства
се удовлетворено и прието, с доминиращо присъствие.
ІV. При проучване на детето Стели (на 6-годишна възраст) се
получиха следните резултати. На места се вижда, че детето повече е
натискало с флумастерите, което говори за неговата нестабилност и
емоционална лабилност. В тази рисунка детето нарисува първо баща си,
което е знак, че за него бащата е най-значим и доминиращ в семейството
и е предпочитан при решаването на посочените в изследователската
методика ситуации. Фигурата на майката е с ярки цветове, дълга коса и е
най-висока, представяща властническата й позиция в семейството. Азобразът е най-дребната фигура.
Обобщение по критериите. За детето бащата е най-значимият
член от семейството. Стели се чувства добре в семейна среда, но изпитва
известна тревожност и напрежение.
V. При проучване на детето Емил (на 5-годишна възраст), се
получиха следните резултати. Семейството на Емил се състои от неговите
майка, баща, братче и самия той. Двете деца са хванати за ръце, което
говори за хармония и близост между децата. Емил нарисува първо баща
си, което означава, че той е най-важен и значим за него. Обособяването на
подсистемата дете – дете и меката цветова окраска подсказва добри
взаимоотношения между сиблингите. Родителите също са изобразени с
топли цветове. При зададените въпроси по ситуациите не се откроява
едностранност в предпочит анията, което показва синхрон във
взаимоотношенията в семейството. Знае се „кой кой е”.
Обобщение по критериите. Между Емил и братчето му се
наблюдава изключителна хармония и разбирателство. Детето е щастливо
с ясна представа за мястото си в семейството.
VІ. При проучване на детето Симона (на 4-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Фигурата на детето наподобява тази на
майката, което означава, че детето иска да прилича на нея. В рисунката
ясно се вижда, че майката и бащата са нарисувани много близко един до
друг. Това показва голямо уважение и любов между родителите. Симона
е на дистанция от тях, но с равностойна по величина фигура. Отговорите
на въпросите от ситуациите показват близост и равностойност в
предпочитанията.
Обобщение по критериите. В семейството на Симона цари любов
и спокойствие. Детето се чувства прието, обичано, когато е сред родителите
си.
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VІІ. При проучването на детето Дария (на 5-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Семейството на Дария е четиричленно –
майка, баща и две деца. Разположението на фигурите е в средата на листа.
Това показва една увереност и самочувствие в детето. Детето нарисува
първо майка си, което е показател, че тя му е най-близка. Дария набляга
на оранжевия цвят, който често означава добри взаимоотношения между
детето и обкръжаващата го среда. Майката и бащата са хванати за ръце,
което показва и топлите им чувства един към друг. Положителните
взаимоотношения се разкриват и при отговорите на въпросите при
ситуациите. Подчертава се сътрудничество и равностойност на всеки от
семейството.
Обобщение по критериите. Дария се чувства добре в своето
семейство. Няма вътрешни противоречия. Видимо е щастливо и спокойно
дете.
VІІІ. При проучване на детето Пламена (на 6-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Семейството на Пламена е четиричленно и
е нарисувано в пълнота. Преобладаващите цветове са кафяво и черно, от
което съдим за плахост, несигурност в личността на детето. Пламена
нарисува първо баща си, който явно смята за основната и ръководеща
фигура в семейството. Себе си изобразява последна и с най-малка фигура,
на дистанция от другите.
Обобщение по критериите. Наблюдава се ниско самочувствие и
тревожност в поведението на детето. В семейна среда детето не е
обгрижвано.
ІХ. При проучване на детето Ивайла (на 4-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Детето нарисува семейството си с малки
фигури, които показват вътрешна несигурност. Слънцето също е малко.
Първата фигура, която нарисува Ивайла, беше на братчето й, което показва,
че децата имат силна връзка помежду си, подплатена с голямо
разбирателство. На рисунката ясно се вижда, че има дистанция между
всички членове от семейството, от което разбираме, че има неизяснени
въпроси помежду им. При ситуациите предпочитанията за съвместност
са ориентирани към братчето.
Обобщение по критериите. У детето има несигурност в
приемането от родителите, отдаденост и самоограничения в полза на
братчето.
Х. При проучване на детето Ева (на 4-годишна възраст) се получиха
следните резултати. Семейството е разширено и е изобразено в пълнота.
Детето нарисува първо своята леля и баба. Майката и бащата са
отдалечени на другия край на листа, по което се разбира, че в семейството
има голяма дистанция между родители и дете. Фигурите са малки и
показват вътрешната несигурност в детето. Ръцете на родителите са помалки и тънки в сравнение с тези на лелята и бабата. Това доказва
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несигурността в детето да споделя със своите родители. В ситуациите
предпочитанията са към бабата и лелята.
Обобщение по критериите. В рисунката ясно се вижда желанието
на детето да е близо до баба си и леля си и да подражава на тях. В
семейството на Ева има преграда между нея и родителите й, която пречи
детето да се чувства прието и щастливо.
ХІ. При проучване на детето Мими (на 5-годишна възраст) се
получиха следните резултати. Семейството на детето се състои от 3-ма
души. Най-голямата фигура е на бащата, който играе доминираща роля в
живота на детето. Всички членове от семейството държат цветя.
Цветовете, които са използвани, са с топъл нюанс, по което личи, че детето
се чувства добре. Като цяло всички фигури са големи и това показва, че
детето се чувства добре в компанията на своите родители.
Обобщение по критериите. В семейството на Мими има хармония
и разбирателство. Детето е щастливо и се радва на родителска обич и
подкрепа.
Резултатите от анкетите с родителите:
Анкетирани са 11 родители. Балът, който получават от анкетата, е
между 0 – 13 точки. Това е най-благоприятният тип семейство, разкриващ
добри взаимоотношения с децата, т. е. демократичен стил на възпитание
в семейството. Шест от анкетираните имат бал 10, а пет – бал 9.
От получения бал се определя позицията, която имат анкетираните
в отношенията със своите деца. Става ясно, че постоянно се опитват да
разберат вечно променящите се искания и настроения на децата. Понякога
се поддават и отстъпват. Съдейки по резултатите, личи, че родители знаят
как да изградят отношенията със своите деца според техните условия. От
отговорите личи, че родители са разумни и добре премислят всяка своя
постъпка спрямо децата си.
Всички деца, които са проучени, се чувстват щастливи,
удовлетворени, положително настроени към всички членове на своето на
семейство. При Симона се откроява дистанция между нея и братчето й,
което нарисува последно. Само при едно от децата се открои дистанция и
съперничество между него и по-голямата му сестра. В процеса на рисуване
най-много време отдели на фигурата на майката, която е и подчертана с
повече детайли. Това означава, че майката е най-значима за детето.
При Емил и Стели най-важната фигура е тази на бащата. В рисунката
на Емил двете деца са хванати за ръце, което говори за близост и хармония
между него и братчето му. При Стели има лека нестабилност, която личи
от натискането с флумастерите по листа. Зависимостта между мнението
на децата и родителите е правопропорционална.
Така става и ясно, че по-голямата част от съвременните родители
на деца от предучилищна възраст имат недостатъчно знания за
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възпитанието им. В предучилищна възраст се поставят основите на
личността и се появяват някои новообразувания като: претенции за
признаване, осъзнаване на себе си във времето, осъзнаване на своята
полова принадлежност, осъзнаване на себе си в социалното пространство.
Възпитанието на детето от раждането му до постъпването в училище
е един от най-важните периоди от неговото физическо, психическо и
умствено развитие. Това е период на неговата социализация в микросредата
на семейството и началото на обществената му социализация в
предучилищните детски заведения. Именно този период от живота на
човека класиците по педагогика и психология определят като най-важен
от развитието на бъдещата личност.
Заключение и изводи
Взаимоотношенията в семейството играят изключително важна роля
в живота на детето. Те са пръв образец на междуличностни отношения. И
тъкмо поради това детето пренася в други житейски ситуации начина на
общуване, който възприема от своите родители в семейна среда.
Възпитанието на детето от раждането му до постъпването в училище
е един от най-важните периоди от неговото физическо, психическо и
умствено развитие. Това е период на неговата социализация в микросредата
на семейството и началото на обществената му социализация.
Направеното проучване представя следните изводи за съвременните
тенденции в развитието на българското семейство.
1. Анкетите показват, че родителите са достатъчно разумни, знаят
как да изградят отношенията със своите деца и преживяват
удовлетвореност от родителството.
2. Данните от изследването разкриват, че децата се чувстват приети,
но липсва тясна взаимовръзка, близост между децата и родителите, т. е.
привързаността между родители и деца не е емоционално подплатена.
3. Често срещано явление е обособяването на подсистема между
децата в семейството с изразена автономия, дистанция на децата, което
намалява родителския мониторинг.
4. Детето е най-важното лице в семейството. То има силата, емоцията,
потребността да прави родителите си щастливи. Остава отговорността на
родителите да развиват положителните взаимоотношения с тях и да
инициират взаимодействия.
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Abstract: The socio-pedagogical care for children with hearing and
speech impediments is aimed at constructing an individualized model from
a set of methods and approaches necessary to control the living environment
under conditions that spare the children. One of the modern practices in
this field is directed toward establishing multidisciplinary teams of
specialists, who can detect and react to the specifics of the individual
development and the social environment when performing their job. These
problems are the focus of the attention and the practical and theoretical
research of our team.
Key words: socio-pedagogical care, multidisciplinary teams, hearing
and speech rehabilitation, individualized approach
Слуховите нарушения оказват влияние върху общото развитие на
децата, затова социално-педагогическите грижи включват медицински
мерки и слухово-речева рехабилитация, както и познаването на степента
на слухова загуба. Този вид грижи по-успешно помага за по-пълното
преодоляване на последиците и възможната превенция на недобрите
прогнози при тежка слухова патология.
Слухът е способност на организма да възприема и диференцира
звуковите колебания посредством слуховия анализатор. Слухът предоставя
информация чрез звукове, шумове, кликове и има важна роля в развитието
на децата. Децата, лишени от слух, нямат възможност пълноценно да
опознаят околната среда. Ограниченият приток на информация може да
създаде необичайни условия за развитието на детската психика (2).
Областта на слуховите нарушения е изследвана от много години и
на базата на събраните знания в науката редица учени и специалисти са
дали свои предложения за класифициране и определяне на различните
видове и степени на нарушен слух.
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При нарушение на слуха специалистите могат да поставят различни
диагнози като „глухота” или „слабо чуване”, които да изолират детето от
нормалното речево обкръжение или обратно – да създадат надежда за
успешна социална вградимост.
В литературата „глухотата” се определя като пълен недостиг на слух
или нарушение на слуха, което прави невъзможен социалния контакт. Глухите
деца не могат да ползват слуха за разбиране на речта, въпреки че могат
да възприемат някои звукове. „Слабочуващите” деца притежават остатъчен
слух, който може да се развие с помощта на специални грижи, включващи
ранна диагностика, слухопротезиране, консултиране на родителите относно
адаптирането, възпитанието и обучението на детето, слухово-речева
рехабилитация. Слабочуващите деца притежават говорни и комуникативни
умения, които се развиват главно чрез слуховия канал. Двете понятия се
използват главно в обучението и класификацията на децата, които се
нуждаят от специални образователни технологии във връзка с намаления
слух (2). За екипа от специалисти, който се грижи за децата, е важно да
познава степента на слухова загуба, за да приложи най-адекватните подходи
за социализация и програми за слухово-речева рехабилитация. При
работата с децата и техните родители винаги се отчитат индивидуалните
различия: видът на нарушението, времето, в което е възникнало, възрастта
и интелектуалните способности на детето, социалната среда, отношението
на родителите и др.
Детето може да е родено със слухова загуба, а също така може да
изгуби слуха си на всеки етап от своя живот – в пренаталния период
(инфекции по време на бременността, генетична обремененост); в
перинаталния период (инфекции и вируси на майката или други проблеми
при раждането); през периода от раждането до ранното детство като
резултат от тежки инфекции; постепенно възрастово намаление на
функцията на слуховия нерв или нарушение, причинено от силен и постоянен
шум. Между 20 % и 30 % от слуховите нарушения при децата се появяват
в периода между раждането и ранната детска възраст (до 3 години) (3).
Симптомите на глухота у кърмачета и малки деца са различни според
възрастта на детето:
 от 1-вия до 4-тия месец: липса на реакция на звуци и гласове;
продължава да спи дълбоко дори когато се говори на висок глас близо до
него; не реагира на силен звук или шум близо до него; не реагира на силни
звуци, които не очаква;
 от 4-тия до 8-мия месец: липса на интерес в музикалните играчки;
липса на първи признаци на вербализация, като издаване на звуци и гукане;
 от 8-мия до 12-тия месец: бебето не разпознава името си или е
спряло да гука след деветия месец;
 от 12-тия до 16-тия месец: липса на говор (3).
Диагностиката на слуховите нарушения има огромно значение за
практиката. Целта е не само да се установи остатъчният слух и правилно

Том I, Брой 1

109

да се постави диагнозата, но и да се оценят потенциалните възможности
на слуховата система. Използването и развитието на запазения слух е
задача, тясно свързана със слуховата диагностика. Така последната става
важен ориентир при избора на стратегии за слухово-речева рехабилитация,
без да ги предопределя изцяло. Тук се вземат предвид още няколко фактора:
ранна диагностика; обективност на методите за диагностика; адекватен
подбор на методи в зависимост от: възрастта на изследваното лице; времето
на изследване; подготовка на лицето и индивидуалните му особености (1).
В процеса на прилагането изследваното лице има различна степен
на мотивираност и активност. По този начин в известна степен при някои
методи изследващият влияе върху резултатите. Такива методи се
определят като „субективни”. Наред с тях съществуват и обективни.
Последните изключват голяма зависимост от желанието на изследвания
да следва инструкциите на изследващия за адекватно реагиране на слухов
дразнител. Изключва се и евентуален опит да се симулира слухово
нарушение. И субективните, и обективните методи имат предимства и
недостатъци. Така например, тъй като при субективните методи
изследващият играе активна роля, последните трудно могат да се прилагат
при немотивирани лица, при лица с умствена изостаналост, с психически
разстройства и др. В същото време голяма част от субективните методи
не се отличават с висока степен на сложност и това обстоятелство
позволява те да бъдат лесно, а по тази причина и често прилагани (1).
Обективните методи са по-сложни. При използването им често се
изисква наличие на апаратура, изпълнението на процедурите и отчитането
на резултатите може да се осъществява само от лица с необходимата
квалификация – аудиолози. Изследванията се провеждат в специализирани
кабинети. Субективните и обективни методи не се самоизключват, а могат
умело да се съчетават (1).
Слуховите нарушения се наричат „невидими” нарушения, защото не
може да се каже дали човек чува, или не само по външния му вид. Въпреки
това, намаленият слух има огромно влияние върху живота на детето. Някои
чуващи родители отдават голяма част от енергията, времето и средствата
си, за да търсят лек за глухотата на децата си, но тя не е болест, а състояние.
Нарушеният слух може да бъде компенсиран, остатъчният слух може да
бъде стимулиран, трениран и развит от специалистите и родителите чрез
целенасочена социално-педагогическа работа. Повечето глухи и
слабочуващи деца посещават специализирани занятия по слухово-речева
рехабилитация по време на обучението си в детската градина и в училище.
Усвояването и разбираемостта на устната им реч не е свързана с
интелигентността и умствените им способности. Децата със слухови
нарушения изминават уникален път в процеса на своя растеж. Те вървят
по него с различна бързина и с различни крачки – някои тичат, други ходят
бавно. Това не означава, че не се придвижват към целта в края на пътя и
съвсем не означава, че не постигат тази цел. Важните решения, свързани
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с бъдещето на децата, не се вземат лесно. Няма успешна формула за
социално-педагогически грижи за децата със слухово-речеви нарушения,
тъй като всяко дете е уникално по своята същност. Тук трябва да се
отбележи, че всички специалисти са единодушни в идеята за
индивидуалното отношение към всяко дете и неговото семейство. Самото
дете показва на специалистите и родителите си кое е най-доброто за него.
Важно е родителите да изградят добри взаимоотношения с членовете на
екипа, които се грижат за детето, и да разчитат на обективността при
оценката им. Чувството на безпокойство, несигурност и страх, които
изпитват родителите, са напълно естествени и с времето ще бъдат заменени
от увереност и спокойствие (3).
Децата със слухови нарушения са със специални образователни
потребности, което им дава възможност да се възпитават и обучават
интегрирано в детските градини и в училищата с помощта на екип от
специалисти. А също така, ако са изчерпани възможностите за интегрирано
обучение, децата имат възможност да посещават специални детски
градини, училища, ресурсни центрове, центрове за слухово-речева
рехабилитация, консултации и превенция от късна загуба на слух.
Независимо от образователната институция, която посещават децата,
ежедневно за тях се полагат социално-педагогически грижи съвместно от
социален педагог, слухово-речеви рехабилитатор, психолог, лекар.
Мултидисциплинарният екип осъществява диагностична, консултативна,
корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна и рехабилитационна
дейност. Те съдействат за осъществяване на процесите на социализация и
интеграция на децата. Социално-педагогическите грижи за децата със
слухови нарушения са насочени към създаването на индивидуален модел
от набор способи, необходими за овладяването на жизнената среда при
щадящи условия, като екипът има предвид спецификата на индивидуалното
развитие и социалната среда. Необходимо е да се създадат щадящи условия
в масовите училища, които да отговарят на слуховото затруднение на децата,
тъй като не бива да остават изолирани от обществото (4).
Специалистите от екипа извършват задълбочен диагностичен анализ
на цялостното развитие на детето със слухово нарушение с цел
установяване на здравния, психическия и социалния статус на детето,
особености в развитието на познавателната, емоционалната и личностната
сфера. Диагностичният анализ завършва с изработването на комплексен
профил на детето, в който са отразени особеностите в развитието, характера
и поведението на детето. На базата на профила се набелязват необходимите
методи на индивидуална работа с детето и неговото семейство (4).
Ако медицинско лице е уведомило родителите, че бебето им има
слухова загуба, и им предложи да започнат рехабилитация на слуха и говора
на тази възраст, това е т. нар. ранна интервенция. Важно е родителите да
бъдат насочени към център за ранна интервенция и рехабилитация, които
включват два елемента: ранно откриване на загубата на слуха и избор на
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подходящи услуги за рехабилитация на слуха и говора, извършвана от
специалисти. Затова е необходимо наблюдението на децата и
консултирането на родителите да се извършва от екип добри специалисти,
а също така – и обмяна на опит с други родители на деца със слухови
нарушения. В мултидисциплинарните екипи най-често се включват
аудиолозите, лекарите по ушни, носни и гърлени болести, психолозите,
социалните педагози, учителите в детската градина и в училището,
ресурсните учители и слухово-речевите рехабилитатори. Този процес
включва още: семейна подкрепа, консултиране относно възможностите,
които са най-подходящи за бебето и за цялото семейство, и услугите, от
които могат да се възползват родителите, обучение в това, как да общуват
с бебето си (с жестове и език на тялото), как да помагат на бебето да
разбира околните и те него, помощ при приобщаването и игрите с
останалите, както и научаване на някои от начините за включване на бебето
в дейностите, които извършва семейството, и не на последно място, как
бебето да се адаптира към слуховите си апарати и да ги използва
пълноценно по време на бодърстване. Тази възраст е най-подходящата за
всички процеси на адаптация и рехабилитация за бебето и неговите близки.
След тази възраст това става все по-трудно, тъй като първите три години
от живота на детето са много важни за научаването на езика и установяване
на индивидуалните компенсаторни механизми. Ако семейството получи
своевременна професионална помощ, ще имат възможност да предотвратят
евентуални промени и забавяне в езиково-говорното развитие на детето
(3).
В училищна възраст трябва да продължава връзката на училищния
педагог, детето и родителите с екипа с цел изготвяне на индивидуална
програма за развитие на детето. При обучението трябва да се вслушваме
в информацията, получавана от детето, да се учим от него. Много
подходящи са игровият и творческият метод на обучение. Те създават
богати и запомнящи се представи и впечатления. Трябва да се полагат
специални умения от възрастните за разкриване на творческите умения
на децата със слухови нарушения. Грижещите се за децата трябва да са
съпричастни и да ги окуражават в техните интереси, защото те са деца
като своите връстници (4).
Прогнозите относно появата на специфични нужди при децата със
слухови нарушения и тяхното удовлетворяване и цялостното развитие на
детето не зависи само от остатъчния слух, установяван чрез
диагностичните методи и процедури, но от голямо значение са и
мотивацията на семейството и самомотивацията на детето, ранното
слухопротезиране, адаптирането на детето към слуховия апарат и
постоянното му използване, ранното начало на слухово-речевата
рехабилитация (на практика непосредствено след настъпилото нарушение
и диагностиката му), социалната среда, комуникацията и подходите за
рехабилитацията, активността на родителите и реалното им включване в
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екипите за диагностика, слухово-речева рехабилитация, учене и възпитание.
При специални социално-педагогически грижи децата с нарушения на слуха
имат потенциала да се адаптират и обучават заедно със своите връстници
в масовите детски градини, училища и университети.
Полезно е семейството да общува с хора с нарушен слух. За тази
цел не е нужно да знаят жестов език. По този начин ще могат да споделят
наблюденията, тревогите и въпросите си с хора, които вече са минали по
пътя, който предстои на детето им. Те ще могат да дадат съвет от първа
ръка и да помогнат да вземат правилно решение. На тях могат да задават
въпросите, които ги вълнуват във връзка с бъдещето на детето им –
общуване, обучение, професионална реализация. Важно е изграждането
на добро самочувствие на детето за успешна реализация и пълноценен
живот (3).
От направеното теоретико-практическо проучване на съвременните
практики за социално-педагогически грижи за деца със слухово-речеви
нарушения се налага изводът, че подходът, ориентиран към формирането
на мултидисциплинарен екип от специалисти, е най-ефективната формула
за адаптирането и социализирането на децата. Обществено полезно е да
се задълбочи и разшири функционирането на комплексните екипи за
подпомагането на децата и семействата. Прилагането на индивидуални
модели за интеграция при отделните деца създават възможности за
развитие на уникалността на всяка детска личност.
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Abstract: The institutions for children deprived of parental care,
existing in the country are not only dysfunctional, but the problems in them
occurring during the years are paid no attention. These problems are
numerous and severe. The system of institutions is seen as increasingly
ineffective and it leads to negative consequences. This issue imposed the
view that these institutions should be replaced with the current practice of
one directed at children and their successful personal development
alternative, based precisely on leaving residential institutions.
Key words: children at risk, modern practices, supportive care,
emotional support
Институционализирането на изоставените деца през последните
години показа своята висока степен на неефективност и разкри мрачните
картини, потресаващата действителност, болката, страданието, мизерията
и страха, скрити зад стените на класическите институции. Повдигнаха се
въпроси относно необходимостта от деинституционализация и осигуряване
на алтернатива, която да е адекватна и да предлага качествено отглеждане
на децата и подпомагане на тяхното успешно и пълноценно формиране
като личности. Все по-ясно се осъзнава, че семейната среда е незаменима,
но съществуват алтернативи, които могат в максимална степен да повишат
качеството на средата, в която се отглеждат децата, лишени от родителска
грижа. Една от тях е алтернативната услуга от резидентен тип – Малък
групов дом (МГД). В България вече започна реформата по отношение
предоставяне на алтернативни грижи за деца в риск. Държавната Агенция
за закрила на детето и Отделите за закрила на детето по места са
основните институции, които осъществяват дейностите по предоставянето
на алтернативни детски грижи. Насочихме работата си в проучване на
управлението и организацията на работата на услугата „Малък групов дом”
като алтернатива на институционалното отглеждане на деца, лишени от
родителски грижи.
Милиони деца по света са лишени от родителска грижа или са
изложени на риска да я загубят, затова ежедневието им е изпълнено със
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значими предизвикателства, а последиците от това се отразяват на живота
им в зряла възраст. Веднага след раждането си детето, което попада в
семейство, заема своето място в една изградена система от човешки
взаимоотношения. Към него се обръщат като към субект с голяма ценност
(4, с. 50). Депривационните условия, фрустрационните преживявания и
контекстът на множествено майчинство при формирането на детската
личност в детския дом водят до изоставане в развитието на детето. Ако
нуждата от майчини грижи не е удовлетворена, децата стават отчуждени,
те не могат да намерят някого, към когото да се привържат за постоянно,
и остават отчуждени и равнодушни. Равнодушните деца стават себични,
не се научават да споделят, както другите деца, намират начини да се
чувстват добре, като сучат твърде много, мастурбират, люлеят се или
удрят с глава.
Сред специалистите и от опита в страната става ясно, че водещата
причина за изоставяне на децата у нас и тяхното институционализиране са
бедността, свързана с икономическите и социални условия на живот, от
една страна, а от друга –липсата на адекватни алтернативи, които да
оказват необходимата подкрепа (1, с. 3).
Тази система от институции през последните години се разглежда
като все по-неефективна и пораждаща негативни последици особено що
се касае до специализираните институции. Наложи се виждането, че те
трябва да бъдат заменени в съответствие със съвременните практики от
една ориентирана към децата и тяхното успешно личностно изграждане
алтернатива, основана именно на деинституционализацията. Самият процес
на деинституционализация се представя в Националната стратегия „Визия
за деинституционализация на децата в Република България”, където се
посочва:
„Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната
грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в
общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от
институциите. Това е процес на предотвратяване на настаняванията на
деца в институциите, създаване на нови възможности за децата и
семействата да получат подкрепа в общността”(3, с. 3).
Преминаването от институционализация към един нов подход,
основан на осигуряването на една по-подходяща и отговаряща на
потребностите на децата среда, се налага с оглед на преодоляването на
недостатъците. Изисква промяна в мисленето и насочване към
възможността да се подпомогне изоставеното или останало без родители
дете да се формира и израсне като пълноценна личност независимо от
неговия произход. От позициите на хуманистичната педагогика и психология
следва да се проявява отговорност, непредубеденост и уважение към
културното многообразие, разбиране и приемане на различията като
предпоставка за обогатяване и развитие на детската личност (2, с. 41).
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Малък групов дом – Стара Загора
Условията за настаняване на децата в Малък групов дом – Стара
Загора са подчинени на водещата цел на тази алтернативна услуга. За
основен критерий на приема е изведен интересът на самото дете и
стремежът да се осигури качество на живот, който отговаря на този
интерес.
Услуга е насочена главно към деца от Стара Загора, които са
настанени в институции. Не се допуска настаняване на деца директно от
техния семеен дом. Стремежът е да се осигури настаняване, което е
приоритетно насочено към деца, за които се установява ниска степен на
вероятност за реинтегриране в техните семейства. Често това са
изоставени деца, деца с неизвестни родители и деца с родители, които
имат сериозни здравословни проблеми. Услугата е насочена също така
към деца, спрямо които е положено усилие да бъдат реинтегрирани в техните
семейства и които са били неуспешни, както и за такива, при които се
установява опасност от самия процес на реинтеграция (5, с. 4).
При настаняване в Малък групов дом – Стара Загора се отчитат
вероятностите и възможностите за връщане на децата в тяхната семейна
среда, като в случай на наличие на такива се дава отказ за настаняване с
оглед на това, че услугата в никой случай не трябва да има характер на
преходен етап към нормалната семейна среда за децата.
Друго поставено условие при настаняване на деца в Малък групов
дом е свързано със стремежа да се подпомага събирането на братя и
сестри, като в този случай настаняването да е насочено едновременно
към тях, но без да се допуска в един от малките групови домове да се
настаняват големи групи деца с родство. Определен е максимален брой
от трима братя и/или сестри (5, с. 4).
Наред с посочените условия е отчетен фактът, че първите настанени
деца са на възраст между 3 и 8 години, което изисква при нови настанявания
на деца в Малките групови домове да се отчитат тези възрастови
характеристики, като правилото е разликата във възрастта между наймалкото и най-големите деца да не превишава три до четири години. За да
се пристъпи към настаняване за всяко дете, е необходимо да се осигурят,
от една страна, разработени индивидуални оценки, а от друга – план за
грижите, от които то се нуждае и които следва да получи (5, с. 5).
При решенията за настаняване на деца в Малък групов дом следва
да се отчита стремежът услугата да е насочена към деца, спрямо които
не се изискват кризисни мерки, от една страна, а от друга страна, че това
е услуга, насочена към трайно обитаване на дома от постоянно живеещи в
него групи деца.
Обгрижването на детето в МГД се различава съществено и като
концепция, и като дейност и насоченост от обгрижването, което е
характерно за институционалната среда.
При услугата „Малък групов дом” грижата се планира, т. е. за всяко
дете се съставя план за грижа, който от своя страна се преразглежда
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първоначално на всеки три, а след това на всеки шест месеца. На срещите
за планиране участие вземат социалните работници от ОЗД и персоналът
на услугата „Малък групов дом” , а в случаите, когато детето има родители
или други значими роднини, последните се включват също в процеса на
планиране. Ако се установи за необходимо, в този процес се поканва за
участие и класният ръководител на детето.
Основната цел на плана за грижа на детето е да се следи за неговия
напредък, като се отчитат същевременно конкретните му потребности от
грижи, въз основа на което да се състави и план, който да предвижда
действия, даващи възможността за тяхното задоволяване. Необходимо е
предвидените действия да осигуряват реализирането на пълния потенциал
на детето, да се осигури преодоляване на установено изоставане в неговото
развитие, да се подпомогне формирането на привързаност, да се подпомогне
процесът на изграждане на усещане за личностна идентичност,
самочувствие и вътрешна устойчивост.
Плановете се обсъждат винаги с децата. Планирането на грижата
се осъществява в определен за съответния МГД ден, като в срещите
вземат участие всички осем деца, които са настанени в него. Координацията
на срещата се осигурява от социалния работник и психолога от МГД
съвместно с ОЗД. По време на срещата всички присъстващи имат право
да изразят своето мнение, което се зачита и вписва в протокола. На
обсъждане подлежат всички теми, които имат отношение към
преразглеждания план.
Прегледът на плана за грижи следва да включва задължително и
план за действие, в който се предвиждат отговорните лица за всяко от
предвидените действия и срокове за тяхното реализиране. Формулярите
за преглед на плана за грижи се включват към досиетата на децата.
Подготовката на срещата за преглед на плана изисква да се осигури
съответната информация, което е отговорност на ръководителя на екипа
на МГД и ключовия работник на съответното дете. Необходимата
информация включва (5, с. 14):
писмен доклад от ключовия работник, представящ общия напредък
и поведението на детето в условията на МГД. Този доклад се предава на
психолога на услугата поне седмица преди прегледа;
подробности по повод на проведени срещи за контакт на детето с
негови братя/сестри, настанени в институционална грижа и др.;
 подробности относно здравословното състояние на детето, вкл.
получено медицинско лечение, притеснения за здравето и др.;
 доклади от училището, вкл. специални коментари от класния
ръководител, които трябва да са в писмен вид;
подробности относно участията на детето в социализиращи, спортни
или други дейности.
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Освен това за прегледа социалният работник и психологът от МГД
следва да актуализират информацията за семейната ситуация и да
представят доклад за директната работа с детето.
Като важна част от обгрижването на детето в МГД са обсъжданията
с него относно чувствата му, желанията, които има. Тези обсъждания могат
да са както неформални, така и официални. Чрез неформални форми на
общуване екипът на МГД трябва да установява разбирането на детето за
ситуацията, неговите тревоги и опасения. Официалните форми на общуване
се идентифицират като директна работа с детето, които целят да се осигури
преодоляване на съответни проблеми, като те се осъществяват конкретно
от социалния работник и психолога от МГД в стая за игри. В последния
случай детето трябва да бъде подпомогнато да разбере причините, в
резултат на които живее далече от своето семейство, както и да изрази
своите чувства подходящо. Методите при тази работа са както игра, така
и други специализирани техники.
Когато е установен контакт с родителите на детето, е необходимо
да бъдат положени необходимите усилия те да бъдат включени при вземане
на решенията. По време на техните срещи с децата те следва да получават
емоционална подкрепа.
Прегледите, които се осъществяват за установяване напредъка на
детето, от своя страна имат следното задължително съдържание (6, с.
16):
здравословно състояние и физическо развитие на детето;
 образователен напредък, с установяване на необходимост от
специална подкрепа;
емоционално развитие;
поведение;
специфика на осъществените контакти с родители, братя/сестри и
други членове на семейството;
 социализиращи и развлекателни дейности, в които е участвало
детето, и резултатите от тях;
решения и действия, произтичащи от прегледа, с определяне на
отговорни лица за тяхното реализиране.
При услугата МГД контактът между децата и техните семейства и
приятели е особено значим въпрос. Чрез него не само се осигурява
възможност при определени случаи да се стигне до поддържането на тези
редовни контакти, но дори и да се върне детето в неговата семейна среда.
Чрез тези контакти децата формират в себе си чувство на реалност, тъй
като могат да разберат конкретните причини, поради които не живеят със
своите семейства. Не без значение е и фактът, че тези контакти подпомага
формирането на чувство за идентичност, като се подчертава, че това
обхваща произхода на детето, неговите раса, култура, религия и език. Чрез
контактите често се намалява и чувството на изолация на децата, а за
родители, които не могат да отглеждат своите деца поради заболявания,
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се осигурява и възможността за включването им в грижите и решенията,
с което се намалява тяхното чувство за вина.
Цел, задачи, обект и предмет на изследването
Настоящото проучване има за цел да проучи същността,
характеристиките и възможностите на избраната алтернативна услуга за
деца въз основа на съществуващата нормативна база и реализирания проект
в Стара Загора.
Задачите, които са поставени пред изследването, са следните:
- Проучване на проекта „Малък групов дом” като алтернатива в
подкрепа на стремежа за деинституционализация – изясняване на основната
същност, изисквания и особености на услугата. Да се изясни
необходимостта и значението на деинституционализацията, да се изведат
алтернативите, които осигурява този процес.
- Анализ и очертаване на предизвикателствата пред проекта „Малък
групов дом” в Стара Загора като пример за успешна практика и възможност
за прилагане на опита от него и в други места. Тази задача изисква да се
представят условията за настаняване на децата в Малък групов дом –
Стара Загора, да се представят основните насоки на обгрижването на
децата като алтернатива на институционалната грижа, извеждане на
поставените изисквания към персонала, структурата на организация и
управление на Малък групов дом – Стара Загора. Като част от задачата
следва да се представят резултати от проведено анкетно проучване сред
персонала относно тяхната професионална оценка на предлаганата
алтернативна услуга.
На базата на научно-теоретичния анализ на проблема се възприе
допускането, че организацията и управлението на грижите за деца,
отглеждани извън семейна среда в Малък групов дом, създават условие
за изграждането на доверителна връзка между възрастния и детето.
Развиват социален интерес, чувство за лична значимост и формират
устойчива Аз-концепция.
Обект на изследване е проектът „Малък групов дом” – Стара
Загора.
Предмет на изследването е управлението на алтернативната услуга
от резидентен тип за деца – Малък групов дом.
Организация на изследването
В Стара Загора функционират пет групи от типа Малък групов дом,
в които се отглеждат общо 40 деца, като всички идват от институция и са
на възраст между 3 и 7 години. Всеки дом се обслужва от персонал от
общо шест лица, като трябва да се отчита, че не всички имат опит при
институционално отглеждане на децата. Анкетното проучване сред
персонала на МГД – Стара Загора е проведено сред 20 лица, ангажирани с
предоставянето на услугата и заемащи различни длъжности. Лицата са
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подбрани на случаен принцип, като имат различен стаж, опит, на различна
възраст са. Анкетите са анонимни с оглед осигуряване на обективност на
отговорите.
Инструментариум и методи
Съобразно спецификата на изследването бяха използвани следните
методи:
1. теоретично изследване (анализ) на специализирана литература,
отнасяща се до изследваната тема;
2. беседа с някои от изследваните лица;
3. метод на анкетата;
4. контент-анализ.
Резултати и анализ
Конкретните резултати от проведеното проучване са представени в
настоящата част на изложението.
Ролята на алтернативната услуга „Малък групов дом” се оценява
от анкетираните лица като важен компонент в процеса на
деинституционализация. Деветнадесет от анкетираните лица са дали
именно този отговор, а едно от лицата е посочило, че не може да прецени,
като е подчертало, че все още няма достатъчно опит.
Преобладаващата част от лицата, включени в изследването, считат,
че услугата „Малък групов дом” е полезна за децата. Отговор
„Категорично да” е посочен от дванадесет от анкетираните лица, а осем
от тях са дали отговор „По-скоро да”.
Аргументацията на отговорите включват следните доводи:
поради индивидуалния подход;
поради сигурността и по-добрата среда;
поради отчитането на конкретните потребности и особености на
всяко дете;
поради качеството на самата грижа;
поради възможността да се отделя повече внимание на децата и
да се създават по-тесни контакти с тях;
поради осигуряваните възможности за по-добро личностно развитие
на децата;
 поради включването на децата в дейностите, във вземането на
решенията, формирането на усещане, че някой се грижи за тях и те не са
сами;
поради по-високия стандарт на самата грижа и ползите от това за
децата.
От така представените отговори става ясно, че анкетираните лица
от персонала на МГД дават една значително по-висока оценка на самото
качество и стандарт на грижата и влиянието, което това има върху
развитието на децата, върху тяхното формиране като личности и усещането,
че не са сами.
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Фигура 1. Кои според Вас са по-добрите условия за развитие на
детето в сравнение с класическия социален дом? Бихте могли да посочите
повече от един отговор.
З) Ако имате други предложения за отговор, бихте ли
ги направили;

3

Ж) Среда, която трансформира разбирането за
сигурност- Анонимен дом - Моят дом;

6

E) Среда, която предполага възможност за
индивидуален подход;

10

Д) Среда създаваща условия за формиране на
доверителна връзка на базата на личния избор на …

14

Г) Среда създаваща условия за организиране на
личното пространство;

9

В) Среда създаваща условия за инициативи в
определена дейност;

13

Б) Среда създаваща условия за по-голяма
самостоятелност;

13

А) Среда близка до семейния модел;

17
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Според анкетираните лица по-добрите условия за развитие на детето
в сравнение с класическия социален дом са следните:
засилване информираността сред общността с оглед формиране
на разбиране към услугата, децата и персонала;
осигуряване подготовка на педагогическия персонал за работа с
децата от малкия групов дом;
осигуряване на допълнителни фактори, гарантиращи на детето, че
това е неговият дом, в който то е защитено.
По повод на следващия въпрос, поставен в анкетата, получените
резултати показват, че единодушно анкетираните лица категорично приемат,
че чрез услугата „Малък групов дом” се осигурява по-добро качество на
живот на децата в сравнение с това, което им предлага класическият
социален дом. Именно категорично положителен отговор е даден от всички
двадесет анкетирани лица.
Категорични са и отговорите на изследваните лица по отношение на
това, че според тях е необходимо да се увеличи капацитетът на услугата
с оглед на извеждане на възможно повече деца от институционализираната
среда.
Така представените отговори са явно отражение на оценките, които
те дават на разглежданата алтернативна услуга от резидентен тип спрямо
класическите институции за отглеждане на децата.
Като цяло са положителни и оценките на анкетираните, че сред
педагогическата колегия в Малък групов дом се създават условия за
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оптимален педагогически подход във възпитанието, ориентиран към добри
и модерни практики.
Фигура 2. Считате ли, че сред педагогическата колегия в Малък
групов дом се създават условия за оптимален педагогически подход във
възпитанието, ориентиран към добри и модерни практики?
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1
0
А) кат егорично
да;

Б) по-скоро да;

В) кат егорично
не;

0
Г) по-скоро не;

Д) не мога да
преценя.

Тези резултати показват, че според персонала, ангажиран в
предоставянето на услугата „Малък групов дом”, същата е с много повисок потенциал, качество и предимства в сравнение с тези при
класическите домове за отглеждане на децата. Ползите за децата,
влиянието, което се оказва върху развитието им, несъмнено се открояват
с множество предимства и по-добри възможности.
Изводи
1. Ролята на алтернативната услуга „Малък групов дом” е важен
компонент в процеса на деинституционализация.
2. Чрез услугата „Малък групов дом” се осигурява по-добро качество
на живот на децата в сравнение с това, което им предлага класическият
социален дом.
3. Важно и необходимо е да се увеличи капацитетът на услугата с
оглед извеждане на възможно повече деца от институционалната среда.
4. Сред педагогическата колегия в малкия групов дом се създават
условия за оптимален педагогически подход във възпитанието, ориентиран
към добри и модерни практики.
5. Организацията и управлението на грижите за деца, отглеждани
извън семейна среда в малкия групов дом, създават условия за
изграждането на доверителна връзка между възрастния и детето.
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Предизвикателствата в Стара Загора – предизвикателства
пред бъдещата практика при алтернативни услуги от типа „Малък
групов дом”
Немалки са предизвикателствата пред Малък групов дом – Стара
Загора. Те от своя страна могат да послужат в положителна насока при
разширяване капацитета на услугата в страната, като въз основа на
наличния опит могат да се ограничат проявленията на някои проблеми и
проблеми, пред които се е изправило управлението и организацията на МГД
в Стара Загора.
Едно от основните предизвикателства, пред които е била изправена
услугата „Малък групов дом” (Стара Загора), е интегрирането на децата
в общността. За съжаление, голяма част от техните връстници, та дори и
техни родители възприемат децата от МГД като „различни”. Това в някои
насоки ограничава интегрирането на децата в една нормална общностна
среда и собственото им възприемане като равни и еднакви с другите.
Друго предизвикателство е било осигуряването на терени и имоти
за предоставянето на услугата „Малък групов дом”. В тази насока е
срещнато особено положително разбиране в лицето на Община Стара
Загора, която е подкрепила създаването на услугата и въз основа на
създадени от нейна страна партньорства са били осигурени терени и имоти.
Сред останалите предизвикателства са липсата на достатъчен брой
квалифицирани, мотивирани и с достатъчно желание и готовност за работа
специалисти, които да се включат в нейното предоставяне. Това се
установява и при провеждането на подбор за персонал, като често се явяват
лица, които са негативно настроени, проявяват пренебрежително отношение
и др. Тези нагласи се открояват и сред представители на самата общност.
В действителност това е проблем, който е характерен като че ли за цялото
българско общество и който много трудно ще бъде трансформиран, без
помощта на една целенасочена държавна политика (6, с. 20).
Предизвикателства пред услугата е имало и по повод на
определянето на критериите за настаняване на деца в МГД. Оказва се, че
реално нуждите от такъв вид услуги надвишават значително наличния
капацитет. Последното е показателно относно необходимостта да се
осигурят възможности за развиване и предоставяне на алтернативни услуги
от семеен и резидентен тип, включително и такива от типа „Малък групов
дом” по примера на тези от Стара Загора.
Съществени са били негативните отношения в някои от училищата
и детските градини. Персоналът на същите не е работил с деца от
институции и често това го притеснява значително. Неразбиране има и от
страна на родителите на другите деца в същото училище или детска
градина, което се посещава от децата от малкия групов дом. Според някои
членове на персонала на детски градини децата следва да бъдат
обгрижвани само в МГД поради факта, че неговият персонал получава
трудово възнаграждение за това. Всичко това показва, че като цяло е
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налице силно изразено неразбиране не само спрямо самата услуга, но и
спрямо възможностите, потенциала и потребностите на децата.
Допълнително възникват проблеми поради запълнения капацитет на
детските градини в някои от районите, в които са разположени малките
групови домове.
Сред предизвикателствата е и неразбирането на някои членове на
персонала от институцията, от която се извеждат децата. Често те са
притеснени било за самите деца, било от факта, че намаляването на броя
на децата в институцията е предпоставка за съкращаване на щата в самата
институция, което за тях представлява риск от оставане без заетост (5, с.
25).
Предизвикателства се проявяват и по отношение на поддържането
на качеството на предоставяната грижа. Изключително важно е да се
постави основна цел за високото ниво на същата, както и да се спазва
първоначалната ориентация и визия на услугата. Това изисква обединяване
на усилията на всички в организацията и предоставянето на същата,
формиране на висока степен на ангажираност и мотивация в тази насока.
В някои насоки е необходимо да се намалят бюрократичните процедури,
да се промени нормативната уредба, да се решат проблемите, свързани
като цяло със значителните бюджетни ограничения. Особено важно е
самата услуга „Малък групов дом” да намери своето място в българското
законодателство, което на свой ред ще позволи формирането и прилагането
на самостоятелни стандарти, които в значителна степен ще намалят
предизвикателствата и проблемите при нейното предоставяне и развиване
в бъдеще.
Заключение
Деинституционализацията е един изключително сложен и необходим
процес. За да се осигури неговата ефективност, е необходимо да се осигурят
качествени алтернативни услуги. В този смисъл алтернативната услуга
от резидентен тип „Малък групов дом” е една добра възможност за
постигане на високи резултати в подобряване условията за отглеждане и
развитие на децата. Нещо повече – значимостта на тази услуга произтича
от факта, че тя е насочена именно към деца, за които вероятността да
бъдат реинтегрирани в естествената им семейна среда е сведена до
минимум.
В България броят на изоставените деца е изключително висок.
Голяма част от тези деца са обречени на неспособността да бъдат
интегрирани в общността и да се справят успешно със своя самостоятелен
живот след излизането от класическите социални домове. Условията, които
предлагат, и грижата, която се предоставя, реално не отговарят нито на
индивидуалните потребности на децата, нито дават възможност за
формиране в тях на необходимите им умения, чувства, усещания.
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Всичко това налага да се преосмисли политиката и практиката на
грижата за деца, лишени от родителска грижа, и да се постави по-голям
акцент върху услуги като тази от типа на „Малък групов дом”, при която
се осигурява една близка до семейната среда, индивидуален подход и
високо качество на обгрижването.
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СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ
СУИЦИДНИТЕ НАМЕРЕНИЯ
И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ
Здравко Тенев
специалност „Социална педагогика”
SOCIAL FACTORS AFFECTING SUICIDAL
TENDENCIES AND BEHAVIOR OF CHILDREN AND
ADOLESCENTS
Zdravko Tenev
Bachelor’s Degree Programme in Social Education
Abstract: The increase in the incidence of suicide over the last couple
of decades is transforming this phenomenon from a deeply personal problem
into a social one. The act of taking one’s own life voluntarily as a way of
escaping from an intolerable situation can be determined by a variety of
different motives – moral, social and emotional ones. Suicides result from
the influence of a number of factors, both individual and psychological,
as well as social ones. The goal of the present theoretical investigation is
to present and describe the most common causes of this social phenomenon.
Key words: suicide, social factors, suicide motives, life crises
По данни на Центъра за опазване на общественото здраве през 2009
г. има общо официално регистрирани 308 опита за самоубийства на деца.
България е на първо място по успешност на опитите за самоубийство
– 1:3, докато в другите европейски страни това съотношение е 1:10, 1:20.
Мотивите, които са подтикнали децата към самоубийство, са: 45 % –
конфликт с родители; 15 % – несподелена любов; около 10 % – раздяла с
любим; 11 % при момчетата и 3 % при момичетата – болестни мотиви и
др. Специалистите са на мнение, че около половината опити за
самоубийство, завършили успешно, реално не са регистрирани (Национален
център за опазване на общественото здраве 2009).
Всеки човек се стреми да се реализира в обществената среда, да
реализира своите възможности. Понякога различни житейски кризи тласкат
хората към състоянието за безизходност и събуждат мисълта за край на
живота. Най-чувствителната среда, която може да бъде заразена с подобни
идеи, е тази на децата и юношите, които, минавайки през различни
препятствия и трудности, често губят увереност, че могат да ги преодолеят
(Десев 2010).
Върху опитите за самоубийство в детско-юношеска възраст влияят
различни социални фактори, най-важните от които ще бъдат анализирани в
това изложение.
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Представителите на различните психоаналитични школи разглеждат
суицидите като резултат от конфликта между вътрешния свят на личността
с този на социума. Обяснението на причините за самоубийството произтича
от постулатите на психоанализата и следва логиката на самата теория.
Една от централните тези на всички психодинамични теории, обясняващи
развитието, е стремежът на човека към смъртта, който се намира в
постоянно противоборство с волята за живот (Димитров 2007).
Теорията на индивидуалната психология разглежда проблема за
развитието на девиациите, поставяйки ударението върху дефицита на
социален интерес и на накърненото чувство на общност с другите хора;
върху непреодоления естествен комплекс на непълноценност или пък на
препятствия пред стремежа към постигане на целите, съвършенството и
самоутвърждаването, пред жизнения план и стил на живот като цяло (Адлер
1995).
Съвременната адлерианска перспектива разглежда тийнейджъра,
който прави опит за самоубийство, като обезкуражено човешко същество,
преживяващо чувство на малоценност. Най-често младите хора, които са
научени да мислят, че техните ценни качества са зависими от постигането
на някой стандарт или от одобрението на другите, могат да изберат
самоубийството като метод на отмъщение или бягство.
Самоубийството като отмъщение. Младият човек, който се
опитва да се самоубие, много често има идеята, че някой, обикновено
обичан човек, не се отнася към него така, както трябва. Вместо да поеме
отговорност за по-смело решение на проблема, младежът решава да накаже
другите с отнемането на собствения си живот.
Самоубийството като бягство. Бягството може да бъде
намерение на самоубийството, ако целта на младия човек първоначално е
да извини себе си, да намери оправдание за критиката, неуспеха или липсата
на одобрение. Той или се оправдава, или се страхува за това, което е
направил, и бяга от решаването на проблема (Уолтън, Стойкова 2009: 114).
Карл Густав Юнг, създателят на аналитичната психология, твърди,
че някои персони се „изхабяват” в хода на живота, а това води до суицидни
намерения.
Въпреки че целта е една, самоубийствата биват различни видове.
Френският социолог Емил Дюркем ги дефинира по следния начин:
- Егоистични самоубийства, чиито саморазрушаващи се действия
се обуславят от това, че индивидът се чувства отчужден и изолиран от
обществото, семейството и приятелите.
- Анатомичните самоубийства са следствие от неудачи в адаптацията
на хората към измененията в обществото и довеждат до нарушаване на
взаимната връзка между личността и социалната група.
- Алтруистичният суицид се извършва, ако човек е поставен в
условия, при които авторитетът на социума или групата потискат неговата
собствена идентичност, и той се жертва в името на общественото благо и
определена философска, религиозна или социална идея.
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- Фаталистичното самоубийство е свързано с прекалено твърдо
наложени на индивидите норми, най-често например в някои съвременни
секти (Дюркем 1999).
Факторите и причините за суицидното намерение и поведение при
децата и юношите са също различни. Н. Маджарова обобщава тези
фактори в няколко категории.
Индивидуално психични фактори, които могат да бъдат описани по
следния начин:
- неконтролируемо, нестабилно, гневно и агресивно поведение;
- висока импулсивност – конфликт със себе си и другите;
- обърканост – хаотичност – несигурност;
- винаги иска някой друг да е виновен;
- ригидно мислене и начин на справяне;
- склонност към разочарование и депресивни състояния;
- чувство за малоценност, отхвърляне или превъзходство спрямо
приятелите, родителите, учителите, възрастните;
- тревожност, особено при физически неразположения или малки
разочарования;
- фантазии за влечения към околните и предмети;
- живеене в илюзорен свят;
- неспособност за преценка на действителността;
- несигурност по отношение на сексуална ориентация или полова
идентификация;
- амбивалентни отношения с родители, възрастни и приятели;
- липса на социални умения за справяне в училище и у дома
(Маджарова 2004: 12).
Към психо-социалните фактори повечето автори отнасят:
- алиенацията като състояние, което води до социално-психологическа
безтегловност и до дестабилизация на поведението, изразяваща се в
трудности в общуването със социалната среда, социална неадекватност,
дезадаптивност на личността;
- социална депривация, която се изразява в лишаването на деца и
лица от нормални условия на живот и човешко съществуване;
- депресиите, които най-често се съпровождат с тревожност, страх,
апатия, вялост, леност, раздразнителност (Бялков 2005);
- фрустрация, разбирана като непреодолими препятствия, които С.
Розанцвайг свързва най-вече с всички неправилни начини на поведение в
семейството: афективната хладност на родителите, свръхвзискателност и
строгост, свръхдоминиращо поведение на родителя, родителска
свръхпротекция и т. н. (Маджарова 2004: 23).
Една друга класификация в парадигмата на индивидуалната
психология дефинира факторите за самоубийството като външни и
вътрешни. Към външните фактори се отнасят семейството, училището,
религиозните секти, сексуалната ориентация, социалните мрежи,
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безработицата и др. Семейството се разглежда като група, където детето
или младежът ще бъде подкрепен и обичан. Много често към
самоубийство пристъпват деца на разведени родители, отхвърлени от
приятели или такива, които си поставят високи цели в училище, или такива,
които са загубили увереност, че ще бъдат разбрани. Тяхната мотивация е
различна от тази на обичайната детско-юношеска личност и найсъществена им характеристика е понижаването на емоционално-волевите
прояви и обществено ориентираното им поведение. Такива деца преживяват
страх от неразбиране от околните на техните ценности и убеждения. Така
най-често се предизвиква суицидно поведение, за да сложи край на
вътрешната борба и на външната – със света. Най-често срещаните външни
причини за самоубийство са свръхамбициите, угаждането и
принудителните родителски стилове на възпитание.
Погледът на някои автори върху самоубийствата при юношите и
децата води до заключението, че тези, които посягат на своя живот,
обикновено силно са изпитали върху себе си отрицателното влияние на
свръхамбициите, за да постигнат своята цел.
Много ясно трябва да се направи разлика относно тези родителски
стилове: тези, които мотивират децата, и тези, които ги свръхамбицират.
Перфекционистите обичат реда във всичко и много родители искат от
децата или юношите да са най-добрите в училище, в извънкласните
дейности, в приятелствата. Но най-често това е една неосъзната
компенсация от тяхна страна на собствения им страх от неуспех.
Други свръхамбициозни юноши или деца могат да станат
отмъстителни към единия или двамата родители, защото ги възприемат
като възпрепятстващи ги по пътя към техните намерения. В такива случаи
децата са по-скоро обезкуражени и са обхванати от чувство на
безнадеждност и отмъстителност.
Вътрешните фактори са свързани с психични прояви на депресия,
шизофрения или емоционални разстройства, зависимост от наркотици или
алкохол, а също така загуба на родител или тежка травма. С най-голям
риск за самоубийства са тези, които са свързани с депресия и шизофрения
(Уолтън, Стойкова 2009: 120).
Изучаването на различните фактори и причини за намеренията и
опитите за самоубийство при деца е полезно при търсенето и намирането
на най-ефективните подходи за превенция на това опасно социално явление.
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РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА КАТО МЕНИДЖЪР
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Сабрие Петрова
магистърска програма „Публичен и педагогически
мениджмънт“
THE ROLE OF THE DIRECTOR IN THE KINDERGARTEN
MANAGEMENT
Sabrie Petrova
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Management
Abstract: In the contemporary conditions, when the changes in
society’s life and educational institutions bring a more intensive,
exponentially increasing character, special attention in the management of
the kindergarten is paid to the skills of its manager. The paper is devoted to
the analysis of his professional skills, his ability to make operational
decisions and lead the team to unceasing progress and creative growth,
which determine successful development of the institution, its social status
and level of prestige.
Key words: manager, kindergarten, management decision, function,
effectiveness
Приоритет на социалната политика на страната ни е създаването на
благоприятни условия за възпитаване и обучение на децата. Тази задача
успешно се изпълнява от първото звено в образователната ни система –
предучилищните учебни заведения, които се утвърдиха като основен фактор
за развитието на децата от 3 години до постъпването им в първи клас.
Детската градина е организация, чиято дейност е нормативно
определена от Закона за народната просвета (ЗНП) и Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).
В своята организационна структура тя обхваща управляваща и
управляема подсистема. Управляващата система включва директор и
педагогически съвет. Управляемат а подсистема се състои от
взаимосвързани помежду си звена – педагогически колектив, детски
колектив и обслужващ персонал.
Основната форма на организация на работата в детската градина е
педагогическата ситуация (3).
В детското заведение дейността на ръководителя се явява ключов
фактор за ефективното му функциониране и резултативността на
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възпитателно-образователния процес. Управленската дейност на директора
се изразява в осъществяване на редица специфични дейности в следните
области: учебно-възпитателна, кадрова, финансово-стопанска и
организационно-управленска.
Като процес и дейност управлението на образованието е съставна
част на социалното управление, в центъра на което стои човекът.
Съвременният модел на управление на образованието се характеризира с:
ориентиране мисията на образованието към новите потребности на
обществото, реализиране на Държавните образователни изисквания (ДОИ),
разширяване на децентрализацията, разширяване на педагогическата,
юридическата и финансовата автономия, въвеждане на пазарен и
маркетингов подход съобразно принципите на научния мениджмънт,
управление на базата на анализи, прогнози и стратегии, сътрудничество на
управленските органи с обществеността, въвеждане на съвременни
технологии и т. н.
Съществуват известни различия в публикациите на авторите относно
това, кои са точно използваните в училищното и предучилищното управление
универсални функции. Но според мене основните функции, които
осъществява директорът в предучилищните заведения, са предимно
педагогически и се отнасят до: вземане на управленско решение, планиране,
организиране, контролиране дейността на колектива и работа с кадрите.
Управленското решение е в основата на всички управленски
функции. Анализът на управленската дейност на детската градина показва,
че неин главен център представлява разработването и вземането на
управленски решения. Да ръководиш означава да вземаш решения и да
предприемаш действия за тяхното изпълнение, да решаваш проблемите
на организацията, на трудовия процес на хората, позволяващи да се
постигнат предварително определените цели, да се осигури нормалното
функциониране на системата (2).
Планирането е управленска дейност, чрез която се проучват
условията на средата, формулират се целите на организацията и се
обособяват пътищата и средствата за тяхното ефективно постигане.
Организирането е една от основните управленски функции, която
е предназначена да координира действията на целия персонал на дадена
организация и да установи формални взаимоотношения с тях, които са
гарантирани от правни норми.
Контролирането е един регулативен процес, насочен към
диагностика на реалното състояние, установяване съответствието му с
очакваното състояние и евентуални коригиращи намеси на мениджърите,
така че организацията да функционира добре (5).
Работа с кадрите – формирането на високо квалифициран колектив
от служители повишава конкурентноспособността на детската градина и
осигурява просперитета на детското заведение (1).
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Директорът като образователен мениджър следва да отделя
равностойно внимание както на чисто административните си функции
(планиране, организиране, ръководство и контрол), така и на реализацията
на социалната роля и мисията на учебното заведение, на създаване на
стимулираща среда и ефективно управление на учебно-възпитателния
процес и поддържане на пълноценни взаимоотношения с външната среда
(родители, други учебни заведения, образователни органи, общински власти,
бизнес организации, неправителствени организации, медии). Успешното
управление на целия пакет от управленски функции очертава комплект от
задължителни за всеки мениджър компетенции: технически
(технологически), диагностични, прогностични, творчески, хуманитарни,
концептуални.
Хенри Минцбърг представя съдържанието на управленския труд като
„букет“ от 10 мениджърови роли, разпределени в три групи:
1. междуличностни роли – ролята „ръководител символ”, „лидер” и
„служител за връзка”;
2. информационни роли – включва ролите „наблюдател”,
„разпределител” и „говорител”;
3. роли, свързани с вземане на решения – „предприемач”, „овладяващ
неприятностите”, „диспечер на ресурсите” и ролята „преговарящ”.
Десетте роли очертават спецификата и особеностите на
мениджърския труд (5).
Изследвайки ролята на директора като мениджър в управлението
на детската градина, сме обърнали внимание на властта, управлението
и лидерството.
Според Ендрю Силаги ръководенето е процес, обхващащ двама или
повече души, при който единият се стреми да повлияе на останалите, за да
се постигне някаква цел/група цели. Лидерството се характеризира с
убеждаване, мотивиране, насърчаване дори вдъхновяване на подчинените,
така че те да следват сами и доброволно, с желание и ентусиазъм, с вяра
и убеденост своя лидер. Ръководенето и лидерството са форма на влияние
върху другите. Влиянието се извършва чрез властта. А властта се определя
като способност да се влияе посредством контрола над необходимите
ресурси. Джон Френч и Бертрам Рейвън обособяват пет форми на лидерска
власт в организациите: законова власт или още власт на право, власт
на наградите, власт на принуждението или силова власт, власт на
експерта, представителна или референтна власт. Някои автори са
склонни да идентифицират и информационна власт.
Успехът на мениджъра в упражняването на властта зависи от това:
да използва властта си разумно, открито и законно; да съумява да си служи
с повече видове власт; да знае коя форма на власт е най-действена при
различните хора; да разширява личната си и служебна власт, ставайки поефективен ръководител (5).
Ефективността на управлението на детската градина зависи от
умелото използване от директора на ресурсите, с които разполага – хората,
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времето и информацията (4). За да управлява ефективно, ръководителят
на детската градина трябва да притежава важни управленски способности
като:
1. способност да управлява процесите и процедурите, касаещи
предучилищната дейност, и да дава инструкции за тази цел;
2. способност да делегира правомощия;
3. способност да формира работни екипи;
4. стремеж към създаване и поддържане на добри взаимоотношения
между работещите в детската градина;
5. способност да организира и ръководи педагогическата работа с
родителите, обществеността и училището.
Когато един колектив разполага с професионално подготвен
мениджър, само тогава той може ефективно да оправдае своето
съществуване и развитие, да се балансират персоналните ресурси и да се
постигнат желаните институционални цели.
В тази връзка целта на настоящото изследване е да се проучат и
анализират предпоставките, условията и начините за осъществяване на
управленската дейност, прилагани в детските възпитателни заведения, с
оглед повишаване ефективността на труда на мениджъра.
Съобразно формулираната цел си поставихме следните задачи:
1. Да се изучи психолого-педагогическа и методическа литература
по темата на изследването.
2. Да се обосноват принципите, структурата и съдържанието на
управленската дейност на съвременния директор на детското заведение.
3. Да се разкрият условията, осигуряващи ефективността на
управленската дейност на директора на детското заведение.
За решаване на поставените задачи са използвани следните методи:
теоретичен анализ на научната литература; наблюдение, анализ и
обобщение на управленския опит на ръководителите на детските заведения;
анкетно проучване и статистическа обработка на получените резултати.
Предмет на изследването е мениджърската роля и функциите на
директора при осъществяване на учебно-възпитателния процес и
цялостната административно-управленска и финансово-стопанска дейност
на детската градина.
Обект на изследването е процесът на функциониране и управление
на детската градина.
Целевата съвкупност на изследването се състои от ръководителите
на единадесет предучилищни заведения на територията на община
Казанлък. За реализация на планираното изследване е използвана анкета
от 12 въпроса. 18 % от анкетираните са мъже, 82 % са жени. Всички са с
висше образование. Изследването проведохме сред ръководителите на
следните детски градини: ЦДГ № 1 „Здравец“ – гр. Казанлък, ЦДГ „Розова
долина“ – с. Розово, ЦДГ „Детелина“ – гр. Казанлък, ЦДГ № 2 „Снежанка“
– гр. Казанлък, ЦДГ № 7 „Буратино“ – гр. Казанлък, ОДЗ „Синчец“ – с.
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Копринка, ОДЗ „Яна“ – с. Енина, ОДЗ „Палавници“ – с. Черганово, ОДЗ
„Детелина“ – с. Горно Черковище, ОДЗ „Мир“ – с. Бузовград, ОДЗ
„Слънчо“ – гр. Шипка. Разнообразието в характеристиките на участвалите
ръководители на детски заведения в изследването, както и различията
между самите детски заведения позволяват да се отчетат различните
особености при осъществяване на управленската дейност в
предучилищните заведения. Изследването е проведено в рамките на
учебната 2012/2013 година. Резултатите са представени чрез диаграми,
като за всеки въпрос е създадена отделна диаграма, която съдържа
отговорите на всеки респондент по дадения въпрос. На някои от
предложените въпроси проучваните лица са имали възможност да дадат
повече от един отговор.
Първият въпрос от анкетата се отнася до класифициране на
управлението според характеристиките му: съблюдаване на закона,
традицията или личностната харизма.
Данните доста силно подчертават доминиращата роля на спазването
на законодателството: 100 % от анкетираните посочват, че
законодателството има определящо значение в работата на директора.
На следващо по своя значимост място 91 % от изследваните ръководители
поставят рационалното използване на бюджетните средства наред с
подобряване на материално-техническата база, определяне стратегията
и перспективите за развитието на детското заведение, създаването на
условия за внедряване на иновациите и разширяване участието на
служителите в управлението на детското заведение. 82 % смятат, че
определящо в работата на директора е и стремежът към разбирането на
хората, оказване на помощ и подкрепа на служителите, съдействие за
повишаване на професионалната им компетентност. Може да се каже, че
това визира сравнително добър баланс между отделните приоритетни
изисквания към управленската дейност на директора на детското заведение
с очевиден акцент върху задължително спазване на законовата рамка и
нормативните регламенти.
Най-ниска оценка – едва 45 % смятат за определящо в управленската
дейност на директора осъществяването на контрол и 27 % съблюдаването
на традициите, запазване на статуквото. Никой от анкетираните не смята
за определящо в работата на директора властта на авторитета. Това говори
за възприемането на съвременния директор по-скоро като новатор, който
не толкова се концентрира върху запазване на съществуващите традиции,
колкото се стреми да ги впиши в постоянно разширяващ се хоризонт от
новите социокултурни, образователни и управленски практики.
За изясняване интензивността в прилагането на различните
инструменти на управленска власт в детските заведения беше поставен
въпрос на анкетираните да определят доминиращата роля на
санкцията, възнаграждението или вътрешната убеденост в
целесъобразността на управлението, както и разширяване
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пълномощията на служителите и полето на тяхната инициатива и
участие в управлението, т. е. инструментите на принуждаващата,
компенсаторната или условната управленска власт. Резултатите от
отговорите категоризират управлението на детското заведение
недвусмислено първо като стремеж към разширяване пълномощията на
служителите и полето на тяхната инициатива (този отговор са посочили
100 % от анкетираните) и в същото време 55 % от директорите
посочват, че управлението на детското заведение съответства на
вътрешната им убеденост в целесъобразността на управление. Най-малко
(27 %) посочват като преобладаваща в управлението на детското заведение
компенсаторната власт. Както се вижда от представените данни, 100 %
от анкетираните директори считат, че властта чрез налагане на санкции
не е водеща в управлението на детското заведение. Ние също смятаме,
че не трябва да се разчита на тази власт, но в отделни случаи прилагането
й е целесъобразно и необходимо.
Резултатите от проучване оценкат а на характера на
управлението на предучилищното заведение показват, че 55 % от
директорите се стремят към управление, предоставящо известна свобода
на действие, и 45 % са тези, които осигуряват голяма автономия в работата
на учителите, а 100 % от анкетираните са на мнение, че управлението не
се изразява в стриктното спазване на правилата и заповедите. Но може да
се каже, че управлението налага понякога стриктно спазване на правилата
и заповедите, тъй като това говори за дисциплина и ред, за
равнопоставеност и принципност, но в същото време притежава нюанси на
бюрократизъм и педантизъм. Общо взето може да се каже, че
управлението на детското заведение се изразява в голяма степен в
предоставяне на възможност на служителите за автономия и свобода на
действие.
Резултатите от въпроса (Какви са разпорежданията Ви към
учителите и екипа като цяло?), отнасящ се за характера на
разпорежданията, които директорите дават на служителите, показват, че
55 % от директорите считат разпорежданията си за конкретни, точни, ясни
и категорични, т. е. не оставят място за неразбиране, за различно тълкуване
и по този начин улесняват подчинените си, внасят коректност, ред и
дисциплина в изпълнението. Същият процент (55 %) от директорите
характеризират разпорежданията си като по-общи, с възможност за
интерпретации, което може да доведе и до различни тълкувания на
разпорежданията и конфликтни ситуации, което в известен смисъл може
да се отчете и като недостатък при управлението на детското заведение.
В същото време 100 % от директорите не смятат разпорежданията си
като общи инструкции.
Един от особено важните въпроси на изследването засяга
приобщеността на персонала към управлението и към процеса за
вземане на управленски решения, към формулиране на целите,
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задачите и плановете за дейността на детското заведение. Той
характеризира тяхната съпричастност и всеотдайност в работата. От
представените резултати е ясно, че директорите в по-голямата си част
(64 %) вярват, че учителите от екипите им са приобщени във висока степен
към дейността на детското заведение. Тези учители обичат работата си и
децата, дълбоко са свързани с професията си, а това е важен момент от
мотивацията им за качествен труд. Макар и по-малък, но все пак има
определен процент (36 %) от директорите, които смятат, че учителите поскоро са приобщени към целите и дейността на детската градина или в
определена степен са разколебани, но все още изпитват привързаност към
работата. Главната причина за това разколебаване са може би трудните
условия, при които работят, ниското заплащане на труда им, недостатъчното
признание, което получават от обществото и т. н. Резултатите от анкетата
сочат, че при анкетираните ръководители на детски заведения няма
учители, които са силно разочаровани и отчуждени от дейността на детското
заведение, които работят без желание и са демотивирани. Този резултат е
показателен – въпреки трудните условия и ниската материална оценка,
учителите са приобщени към високоотговорната си работа, което се
отразява на качеството на обучението и възпитанието на децата.
Един от въпросите от изследването е насочен към характера на
взаимоотношенията между директора и подчинените, а той е: „Какви са
преобладаващите взаимоотношения между директора и учителите
във Вашата детска градина?“. Резултатите са много категорични и ясни.
100 % от анкетираните директори преценяват отношенията си към
служителите само и единствено като колегиални, изградени на основата
на партньорство. Няма директори с по-различен отговор. Като цяло може
да се каже, че в детските заведения цари дух на сътрудничество и
колегиалност между ръководителите и подчинените, което е предпоставка
за доброто и ефективно управление на детското заведение.
За да определим управленския стил, който преобладава в детското
заведение, на анкетираните директори бяха предложени за избор различни
характеристики на доминантния стил на директора. От отговорите им е
видно, че директорите дават най-висока оценка на стила, насочен към
изпълнение на задачите (82 %). 27 % са ориентирани предимно към
решаване проблемите на хората, а 18 % определят своя стил като строг,
либерален и вдъхновяващ. Тези данни свидетелстват, че стилът на
директорите по собствената им оценка е насочен към изпълнение на
задачите и към решаване на проблемите на хората. Строгият, либералният
и вдъхновяващ стил се оценяват като не особено приемливи от голямата
част от директорите.
За да можем да определим кои са доминиращите лидерски умения
и способности на ръководителите, беше представена възможност за
избор от съвкупност от лидерски способности и умения, от които да посочат
онези, които ценят най-високо у един директор. Според получените
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резултати 100 % от анкетираните смятат, че на първо място най-важното
е директорът да поддържа високо квалификационното си равнище и да се
самоусъвършенства. 73 % от директорите ценят способностите, свързани
с поемане на отговорност, разбиране и подкрепа на хората, доброто
планиране и организиране на работата си. Да отстояват позицията си и да
преодоляват трудностите като управленски умения и способности се ценят
от 55 % от анкетираните, а за 45 % от тях важно значение е стремежът
към постижения. Може да се каже, че високо се оценяват практически
всички посочени управленски способности освен възползването от
финансови и други възможности.
За да се изясни дали съществува евентуално съвпадение в
очакванията, които предявяват учителите към директора, и неговите умения
с тези на самите ръководители, беше поставен следващият въпрос: „Какво
според Вас учителите ценят най-много у директора?“. Директорите
определено считат, че учителите най-много ценят у тях професионалната
им компетентност и доброто отношение, което проявяват към членовете
на своя екип (91 %). Високи оценки получават и управленските умения (73
%). В известна степен според ръководителите учителите оценяват у тях
лидерските им умения и ориентацията им към активно внедряване на
иновациите и новаторството (36 %). По-малко се ценят личните качества
и ерудицията (27 %), както и морално-нравствените качества (18 %). Няма
директор, който да смята, че учителите ценят високо авторитета на поста,
който заема ръководителят, което е много показателно за доверието и
уважението, което изпитват към неговата личност, професионализъм и
лидерски способности.
Отношението към работата на детското заведение беше изследвано
с въпроса „Какво цените най-много в работата си?“. Предложени
бяха няколко възможности за избор на отговор съобразно индивидуалните
виждания на всеки. От получените резултати става ясно, че за директорите
особено важно значение има възможността за служене на обществото.
Това са отговорите на 82 % от анкетираните. Едновременно с това 73 %
смятат, че от важно значение е и престижът на детското заведение, а
само 27 % от анкетираните виждат в работата възможност за
професионално израстване. От получените резултати е видно, че за
директорите не са от особено значение допълнителните придобивки,
свързани с работата им, като по-голям отпуск, повече свободно време,
нито престижа на длъжността, нито пък материалната удовлетвореност,
която хронически липсва, макар че тя е един от важните мотивиращи
фактори.
За да се изяснят на най-често срещаните трудности в процеса на
управленската дейност на директорите, им беше поставен въпросът „С
какви трудности най-често се сблъсквате в процеса на управленската
си дейност?“. Видно е, че най-големите трудности в процеса на управление
на детската градина са от финансово естество. Това е мнението на 100 %
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от анкетираните. Според много от тях (73 %) следващата трудност е
материално-ресурсното обезпечаване. 45 % смятат, че трудностите от
икономическо естество не са за подценяване, както и трудностите, свързани
с набирането на квалифицирани, желаещи и можещи педагогически кадри
(36 %). Липсата на информация също се явява пречка пред 36 % от
анкетираните, а 18 % смятат, че липсата на ясно очертани правила и
различното тълкуване на нормативните актове също представлява трудност
в процеса на управленската дейност на ръководителя.
На последния въпрос от анкетната карта, свързан с даване на
възможни предложения от директорите за по-голяма ефективност
на управленската дейност, са отговорили 63 % от анкетираните. 18 %
смятат, че повишаване на ефективността на управленската дейност на
директора би могло да се осъществи, когато неговите задължения се
оптимизират чрез намаляване на целия бюрократичен апарат в системата
на образованието. Според други 18 % ефективност на управленската
дейност може да се гарантира със 100 % изпълнение на бюджета на
детското заведение и популяризиране на многостранен управленски опит и
прилагане на успешни управленски решения в практиката. Неголяма част
(27 %) от анкетираните смятат, че осигуряването на по-голяма ефективност
на управленската дейност е обвързана с отличното познаване на
нормативната база и промените в законодателството, повишаване знанията
на директорите по отношение на трудовото право и финансовата политика.
Не на последно място и работата в екип, делегиране на повече правомощия
на подчинените и възможности за включването им в управлението на
детското заведение.
Получените резултати от изследването като цяло позволяват да се
направят някои важни извода:
1. Има сравнително съвпадане на мненията и оценките на
директорите по съществени въпроси за главното, определящото в
управленската дейност, за съблюдаването на законодателството, за
стремежа към разширяване пълномощията на служителите и разширяване
на участието им в управлението.
2. Важна роля и огромно значение има стилът на управление на
ръководителя.
3. Сред управленските умения и способности на директорите те
извеждат на преден план поддържането на своето високо квалификационно
равнище и самоусъвършенстването.
4. За повишаване на ефективността от управленската дейност на
директора в предучилищното учебно заведение е необходимо да се подобри
информираността му и се обогатят връзките за комуникация, както и
връзката с образователните институции, осъществяващи квалификационни
дейности.
5. Заявеният недостиг на финансовите средства би могъл до известна
степен да бъде компенсиран чрез повишаване на ефективността на
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финансовото управление посредством оптимизиране на финансовостопанските дейности и много по-засилено търсене на допълнителни
финансови източници и възможности, в т. ч. тези, свързани с участие в
проекти.
В заключение на направения в рамките на изследването анализ могат
да се очертаят няколко по-важни обобщения:
1. Резултатите от изследването върху характеристиките на директора
на детската градина показват колко големи са изискванията към него като
професионалист, мениджър, лидер. В тях се открояват тези качества и
умения, които днес излизат на преден план в условията на пазарно
стопанство и засягат преди всичко мениджърските му функции. Не остават
с по-малко значение и тези, които го характеризират като професионалист
педагог с личностни качества и способности на лидер – общуващ и
обединяващ.
2. Управленският профил на директора в условията на разширяващата
се автономия на предучилищните заведения обхваща функциите и
компетенциите му в шест сфери: управленско-административна,
педагогическа, социално-психологическа, правна, икономическа и тази,
засягаща взаимодействието със социалната среда. Реализирането на
управленските функции във всяка от тези сфери, обхващането на различните
параметри, съдържание и характеристики формират неговия съвременен
облик като ефективен мениджър, добър педагог професионалист и
авторитетен, уважаван лидер, вдъхновяващ работата на своя екип,
гарантиращ висококачествено обучение и възпитание и
конкурентноспособна подготовка на децата за училище.
3. Като недостатък следва да се отчете обстоятелството, че все
още функциите на директора на детската градина като стратег, новатор и
проводник на нововъведения в детската градина, инициатор, предприемач,
действен лидер са слабо развити и в известна степен подценени. Причините
в по-голямата си част са обективни – липсват или са крайно недостатъчни
финансовите средства за иновации и модернизация. Може би това е
определящо той да не се възприема и оценява в достатъчна степен като
двигател на промените и пълноценен мениджър.
Нашето съвремие, както и потребностите на детската градина
изискват от него по-прагматичен облик, по-активен, действен и ефективен
мениджмънт, професионализъм и лидерство, ориентиране към развитието
и просперитета на детското заведение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми колеги,
Целт а на настоящото проучване е да съберем достоверна
информация, свързана с характеристиките на съвременния профил на
директора на детската градина и с взаимоотношенията му с учителите,
които са важно условие за осигуряване ефективността на управленската
му дейност.
Моля, внимателно да подходите при избиране на отговорите, които
съвпадат с Вашето мнение.
Благодарим Ви за отзивчивостта!
I. Какво считате за определящо в работата на директора?
(Можете да дадете повече от един отговор)
№

Отговори

1. Спазване на законодателството, правилници, заповеди
2. Съблюдаване на традициите, запазване статуквото
3. Налагане авторитета на ръководителя
4. Рационално използване на бюджетните средства, осигуряване на
финансова стабилност, подобряване на материално-техническата база
5. Разбирането на хората, оказване на помощ, подкрепа на служителите,
съдействие за повишаване на професионалната им компетентност и
квалификация
6. Определяне стратегията и перспективите за развитието на детското
заведение: прогнозиране, проектиране и програмно планиране
7. Осъществяване на ефективен контрол за изпълнение на разработените
планове и разпределение на ресурсите
8. Създаване условията за внедряване на иновациите, реализация на
инициативата на служителите и разширяване на участието им в
управлението на детското заведение
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II. Какво преобладава в управлението на Вашата детска
градина?
1.

Вътрешна убеденост в целесъобразността на управлението

2.

Налагане на санкции и стриктно спазване дисциплината на труда

3.

Стимулиране на служителите и даване на допълнителни компенсации

4.

Стремеж към разширяване пълномощията на служителите и полето на
тяхната инициатива и участие

III. Как оценявате управлението на Вашата детска градина?
1.

Осигурява голяма автономия на учителите

2.

Предоставящо известна свобода на действие

3.

Стриктно спазване на правилата и изпълнение на заповедите

IV. Какви са разпорежданията Ви към учителите и екипа като
цяло?
1.

Конкретни, точни, ясни и твърдо очертани

2.

По-общи, с възможност за интерпретации

3.

Най-общи инструкции

V. Приобщен ли е персоналът към управлението и към
процеса за вземане на управленските решения, към формулиране
на целите, задачите и плановете за дейността на детската градина?
1.

Да, във висока степен

2.

По-скоро „да”

3.

По-скоро „не”

4.

Изобщо не

Том I, Брой 1

143

VI. Какви са преобладаващите взаимоотношения между
директора и учителите във Вашата детска градина?
1.

Колегиални, изградени върху партньорска основа

2.

Строго йерархични, ориентирани към стриктно спазване на служебната
дистанция

3.

Доверителни, емоционално-топли и приятелски

4.

От различно естество според конкретния човек

VII. Какъв е стилът Ви на управлениe?
1.

Строг

2.

Ориентиран към изпълнение на задачите

3.

Ориентиран към решаване на проблемите на хората

4.

Либерален

5.

Консервативен

6.

Вдъхновяващ

VIII. Кои управленски умения и способности цените наймного у директора?
1.

Да отстоява позицията си

2.

Да поема отговорност

3.

Да разбира хората и да ги подкрепя

4.

Да се възползва от финансови и други възможности

5.

Да проявява стремеж към високи постижения

6.

Да организира и рационализира работата си

7.

Да преодолява трудностите

8.

Да прогнозира, планира и разработва стратегиите за развитие

9.

Да поддържа високо квалификационното си равнище и да се
самоусъвършенства
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IX. Какво според Вас учителите ценят най-много у
директора?
1.

Професионалната компетентност

2.

Личните качества

3.

Управленските умения

4.

Авторитета на поста, който заема директорът

5.

Колегиалното, разбиращо и подкрепящо отношение към учителите

6.

Ерудицията

7.

Високите морално-нравствени качества

8.

Лидерските умения

9.

Новаторството, ориентацията към активно внедряване на иновациите

X. Какво цените най-много в работата си?
1.

Престижа на детската градина

2.

Престижа на длъжността

3.

Възможността за служене на обществото

4.

Материалната удовлетвореност

5.

Допълнителните придобивки (отпуск, свободно време)

6.

Възможността за професионално израстване

XI. С трудности от какво естество най-често се сблъсквате в
процеса на управленската си дейност?
1.

Нормативно-законодателно

2.

Икономическо

3.

Политическо

4.

Материално-ресурсно

5.

Финансово

6.

Кадрово

7.

Информационно-комуникативно

XII. Какво според Вас би повишило ефективността на
управленската дейност на директора? Моля, предложете свои
варианти на отговор.
.................................................................................................................................................
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
AND MANAGEMENT PROCESSES IN KINDERGARTEN
Petia Kopanova
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Management

Abstract: This article presents some specific aspects of the
management of kindergarten. In recent years the work of kindergarten is
oriented to all factors determining its efficiency and the application of
effective methods of quality control. An innovation for the director work is
the chalange to be also a manager of kindergarten.
Key words: management, leadership, kindergarten, preschool
education, socio-psychological climate
С модернизацията, нарастващите глобализационни процеси и бързите
темпове на промяна във всички аспекти в организационния живот е
необходимо образованието да осъвремени ключовите си приоритети.
Реализацията на това осъвременяване е невъзможно без структурни
промени в системата на управление. Управлението на образованието е
процес по осъществяване на насочено въздействие върху системата на
образование, с което се цели оптимизиране на текущото й състояние,
повишаване ефективността на функционирането й и създаване на
благоприятни условия за нейното по-нататъшно развитие. По този начин
се оказва възможно непрекъснатото извеждане на управляваната система
на по-високо равнище в нейното организационно самоосъществяване.
Предучилищните възпитателни заведения са първото звено в
образователната система, които функционират чрез специфични методи и
средства за организация и управление, ръководени от своя орган –
Министерство на образованието и науката. Целите на държавната политика
в областта на предучилищното образование, осъществявани от този висш
изпълнителен орган на властта, са фиксирани в нормативен акт, който
урежда устройството, функциите и управлението в системата на
образованието.
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Самата детска градина може да се разгледа като една комплексна
социална система със сложна структура и многобройни функции. Чрез
управлението на тази система се реализира стремежът към постигане на
предварително зададени цели. Достигането или не на тези цели – доколко
и в какъв обем те се осъществяват – определя ефективността на
управлението. С навлизането на новите социокултурни условия, свързани
с изграждането на „икономика и общество на знанието”, присъства
настоятелната обществена потребност от такъв тип организация на
работата, който е насочен към високи постижения посредством повишаване
ефективността на трудовата и организационно-управленската дейност.
Подобно изискване за ефективност несъмнено рефлектира и върху
образователната система, засягайки дълбоко основите на управлението
на образователните учреждения и институции. И макар че тези структури
в държавния им формат не са създадени с цел да реализират доходи и
печалба, те също се оказват подчинени на новите социоикономически
приоритети и принципи.
Изискванията за създаване на благоприятни организационнопедагогически условия и за повишаване ефективността на управлението
на образователните учреждения се обуславят от следните тенденции:
– Образованието и образователните институции изпълняват
изключително значима роля за подготовката на висококвалифицирани кадри
и за развитието на човешкия потенциал в условията на съвременното
информационно и високотехнологизирано общество.
– В условията на пазарна икономика образователната система трябва
поне частично да действа в синхрон с пазарните механизми и да бъде
ориентирана към внедряване на най-съвременните методи и подходи в
управлението, отразяващи философията и основните принципи на
предприемаческата култура.
– В периодите на икономически кризи особено нараства потребността
от целесъобразно усвояване на обществените средства и ресурси,
използвани в образованието.
Посочените тенденции очертават като изключително актуален
въпроса за необходимостта от изследване на съвременните организационни
и педагогически условия, които определят рамката на съществуване и
функциониране на учебно-образователните заведения, както и характера
на управлението им. С оглед голямото разнообразие от видове на подобни
образователни структури, присъстващи на различни нива на
образователната система, целесъобразно е да бъде потърсена спецификата
на управлението на детските учреждения. Изхождайки от това, може да
бъде формулирана основната тема на изследването: анализ на
организационно-педагогическите условия и процесите на управление на
детските заведения, насочен към изследване на възможностите за
оптимизирането им и за повишаване на тяхната ефективност.
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В съответствие с дефинирана тема предметът на настоящото
изследване са организационно-педагогическите условия и управленската
дейност на директора в ракурса на оценяването й от екипа на детското
заведение и извличането на основни характеристики на ефективния
мениджър според очакванията на педагозите.
Обект на изследване са работещите в ЦДГ „Мир” – гр. Стара Загора
и тяхното професионално взаимодействие и самоосъществяване като
резултат от управленското въздействие.
В съответствие с предмета и обекта целта е да се разгледа
системата за управление от теоретична гледна точка и да се дефинират
очакванията за ефективното управление в предучилищните заведения,
което ще позволи да се определят оптималните характеристики в
управленския профил на съвременния директор – мениджър в
предучилищната сфера.
За реализация на целта е необходимо да се разработят следните
основни задачи:
Първо: разглеждане на теоретичните аспекти за организацията и
управлението, в т. ч. средища на организаторската мисъл; направления и
школи в теорията на организацията и управлението;
Второ: разработка на теоретическите аспекти на управленската
дейност на директора от гледна точка на лидерството като начин за
постигане на ефективност на управлението;
Трето: изследване на реалната практика в предучилищните
възпитателни заведения на основата на проведено анкетно проучване за
оценка и за начина, по който директорът бива възприеман от екипа в
детското заведение;
Четвърто: изясняване на основните проблеми и извличане на
основни характеристики на ефективния мениджър според очакванията на
педагозите.
Информационната база на изследването е съставена от данни от
собствени наблюдения и анкетни проучвания, както и от научни публикации
и други материали в специализираната литература.
„Директорът е залог за успешната детска градина. Неговите лични
цели и виждания са първостепенна движеща сила за поддържане и
планиране на програми и за постигане на резултати, които ще повишат
учебния процес. Директорът трябва да работи заедно с педагогическия
колектив и обществеността при определяне на ръководните цели в
заведението. Нужен е особен вид директор, който не се страхува да бъде
заобиколен от умни хора, в които може да се вслушва“(2).
Целта на всеки учителски колектив трябва да бъде положителният
социално-психологически климат, за който са характерни: колегиални
отношения, зачитане на мнението, готовност за колективни действия,
нетърпимост към грешките и слабостите, силно обществено мнение.
Съществува и отрицателен социално-психологически климат, за който са
характерни конфликтите, непристойният тон, песимизмът, страхът и т. н.
Ръководителят трябва да открие причините за тези негативни прояви и да
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ги предотврати. Дори и най-малките разногласия и противопоставянето на
мнения създават напрежение.
Умелото ръководство и управление на процеса на общуване в
учителския колектив съдейства за успешна социализация на личността, за
превръщането му в действен модел на междуличностно общуване. От
него зависи стилът и атмосферата на колективна дейност в дух на взаимно
доверие и сътрудничество.
Изследването в емпиричната му част има за обект ЦДГ„Мир” – гр.
Стара Загора.
Характеристика на детското заведение. Детската градина е
открита през 1969 г. с капацитет от четири групи със 110 деца. С
увеличение на броя на децата, живущи в квартала и желаещи да посещават
детското заведение, през 1981 г. се разкриват още четири групи.
От 1993 г. в детското заведение се работи по „Програма за
възпитание на детето от две до седемгодишна възраст“, разработена от
екип Елена Русенова, Димитър Гюров, Мария Баева, Весела Гюрова и др.
и одобрена от Министерство на науката и образованието с писмо № 3102-01 от 24.09.1993 г.
По думите на проф. Тиха Делчева „… Програмата отразява нова
позиция при възпитанието на децата и грижа за опазването и развитието
на детската самоценност… Така се постига онази гъвкавост и
динамичност, адекватност, хуманност и адаптивност, които изисква
педагогическият процес, за да се осигури пълноценно развитие на
детето”(4).
В програмата се акцентира на потребностите на детското развитие.
В нея са изведени форми на педагогическо взаимодействие, при които
вниманието се насочва към жизненозначими за детето ситуации: общуване
и обмен на опит и ценности с деца и възрастни, опознаване и самоопознаване
в заобикалящата среда в детската градина, семейството, училището и
т. н.
За участието на децата и учителите в различни изложби и конкурси
детската градина е получила много грамоти и награди, а през 2005 г.
колективът е удостоен с наградата „Анастасия Тошева“ за цялостната си
работа.
От месец април 2010 г. детската градина премина на делегиран
бюджет. Основният и най-голям плюс на този бюджет е, че дават
финансова автономност на детското заведение. Делегирането на финансови
правомощия се изразява в предоставяне на права на директорите,
разширяване свободата им за вземане на решения за контрола и
управлението на финансите, за набиране и изразходване на средствата. С
делегирания бюджет детската градина получи доверие от местната и
централната власт.
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С въвеждането на делегираните бюджети в системат а на
образованието възникнаха и много въпроси. Множество експерти виждаха
напълно реална опасност училищата и детските градини да започнат да
трупат дългове при лошо управление. Бързото покачване на цените на
хранителните продукти например ще се отразява веднага в дейността им.
Съществува и реален риск някои директори да се главозамаят от дадената
им власт и да управляват училището и детската градина с диктаторски
маниер. Само с добри ръководители може да бъде постигнат положителен
резултат от такъв вид управление на тези важни за човешкото развитие
учебно-възпитателни заведения.
През учебната 2012/2013 г. в ЦДГ „Мир“ се възпитават и отглеждат
261 деца.
Прилагайки необходимата методика и емпирично изследване, се
отчита, че ефективността на управленската дейност на директора е в
рамките на делегираните му правомощия.
Основни методи:
- Наблюдение – има следните основни функции:
- Да проследи работата на директора на детското
заведение и провеждане на дейности, свързани с горепосочените
показатели на ефективността;
- На база на организирани и проведени мероприятия
да се направят изводи за ефективността на управленската дейност на
директора.
- Анкетиране
Изследването е проведено в рамките на учебната 2012/2013 г. в ЦДГ
„Мир“ – гр. Стара Загора сред 17 педагози. Анкетираните учители са жени
(100 %). От тях 95 % са с висше образование, а 5 % с полувисше. От тези
95 %:
– 60 % притежават образователно-квалификационна степен
„бакалавър“;
– 40 % притежават образователно-квалификационна степен
„магистър“.
По-голяма част от учителите (83 %) притежават и професионалноквалификационна степен (ПКС), както следва: V ПКС – 2 учители; IV
ПКС – 9 учители; II ПКС – 2 учители.
По възраст разпределението е следното: до 30 г. – 11 %; до 40 г. – 25
%; до 50 г. – 11 %; до 60 г. – 53 %.
Въпросите в анкетите са разделени в три групи:
І. Мениджърски роли на директора;
ІІ. Колегиални взаимоотношения „директор – учител”;
ІІІ. Изследване на психоклимата в колектива.
За анкетите от първа и втора група са формулирани по шест въпроса,
които целят да изследват мнението на анкетираните относно:
 ефективността на организационната страна на управленската
дейност на директора на детското заведение;
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комуникативните умения на директора на градината, свързани с
подобряване и усъвършенстване както на микроклимата в предучилищното
заведение, така и на материално-техническата база;
ролята на директора за издигане авторитета на детската градина
За изследване на психоклимата в колектива се използва „Картосхема
за изследване на психоклимата в колектива“(3). Това е една синтетична
методика за изследване на психоклимата, разработена от белоруския учен
А. Н. Лутошкин, съдържаща 17 въпроса. Въпреки своя малък обем, тя
дава възможност за глобална оценка на колективния живот.
Отговорите от първата група въпроси изискват ранжиране в
съответствие със зададените пет варианта: „Да, напълно“; „В голяма
степен“; „В средна степен“, „В малка степен“; „Категорично не”.
Отговорите на втората група въпроси изискват ранжиране в съответствие
със зададените три варианта: „Да”, „Не”; „Не мога да отговоря“.
Отговорите на третата група въпроси се оценяват по следния начин: „Много
често” (+2 за първия айтем и –2 за втория); „Често” ( +1 и –1); „Средно”
(0).
Общата оценка на психоклимата се прави по формулата:
K = [a* (+2) +b*(+1) +c*+(-1) +d*(-2)]/34*N
където: a, b, c, d – брой на съответните оценки;
N – брой на членовете на колектива;
Коефициентът К варира от +1 до –1 и положителните стойности
означават и съответната положителна характеристика на климата.
Резултатите от анкетите са обобщени в следните диаграми:
Изследване мнението на учителите по първата група въпроси (в %)
Фигура 1. Мениджърски роли на директора
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Анализирайки отговорите, на първо място се откроява следното: като
цяло са налице добри материални и педагогически условия за работа в
детското заведение. Показателен е фактът, че нито един от анкетираните
не посочва работата на директора като задоволителна („В малка степен“),
но като цяло анкетираните не оценяват високо лидерските качества на
ръководителя, въпреки висока му компетентност в предучилищната
педагогика.
Изследване мнението на учителите по втората група въпроси (в %)
Фигура 2. Колегиални взаимоотношения „директор – учител”
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Анализирайки резултатите от отговорите на учителите, става ясно,
че в детската градина са настъпили промени, свързани с педагогическата
и управленската дейност, с педагогическата самостоятелност на
учителите. Тенденция в управляване на детското заведение е
утвърждаването на демократичен стил. Разбирателството, липсата на
сериозни различия между учителите и директора допринася за установяване
на положителни отношения между тях.
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Изследване мнението на учителите от третата група въпроси (в бр.
учители за отговор)
Фигура
3. Психоклимат в колектива
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За да получим общата оценка на психоклимата на колектива, с така
получените отговори попълваме и решаваме формулата:
K = [a* (+2) +b*(+1) +c*+(-1) +d*(-2)]/34*N
където: а = 166; b = 86; с = 18; d = 0; N = 17;
K = [166 * (+2) + 86 * (+1) + 18*+(-1) +0*(-2)]/34*N17
K = [332 +86 +(-18) +0]/578
K = 400/578
К =0,69
Анализирайки резултатите от отговорите на учителите, става ясно,
че емоциите и чувствата, които демонстрират членовете на екипа, като
цяло са силни, трайни, богато съдържателни и конструктивни. Те се
проявяват като чувство за лоялност, колегиалност, добронамереност,
симпатия и т. н.; членовете на колектива се радват на своите постижения
и в същото време бързо преодоляват разочарованията и тревогите от
срещаните затруднения.
Ценностната система заедно с ценностната ориентация на колектива
е проекция на ценностите на отделните му членове. В колектива са налице
ценности като: принципност, лоялност, отговорност и честност на
отношенията между съекипниците; положително отношение към
новопостъпилите колеги.
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Приравнявайки „ключа“ на А. Н. Лутошник(5), можем да кажем, че
в колектива е налице средна степен на социално-психологически климат.
От направените анкети могат да се направят следните изводи и
обобщения за ефективността на труда на директора на детското заведение:
 Умелото използване от мениджъра на ресурсите (хора, време,
информация) осигурява резултати, гарантиращи имиджа на детското
заведение.
 Функциите, свързани с планиране, организиране, мотивиране и
контрол, остават в основата на дейността на директора.
Промените във взаимоотношенията „директор – учител”, „учител
– учител” по посока разширяване на демократичността, сътрудничеството,
диалогичността и откритостта ще допринесат за повишаване качеството
на образователно-възпитателния процес, за подобряване самочувствието
и удовлетвореността на учителите от труда им.
 Директорът на детското заведение трябва да притежава висока
професионална компетентност и способност за саморазвитие.
Основните препоръки, които могат да се отправят с цел
подобряване ефективността от управленската дейност на директора на
предучилищното детско заведение, са по посока на:
– използване на всички методи и средства за повишаване
мотивацията и сплотеността на колектива за постигане качествен
образователно-възпитателен процес;
– полагане на допълнителни усилия от страна на директора на
детското заведение за развитие на мениджърската си подготовка и
компетентност;
– засилване фокуса върху стратегическото планиране, което е
насочено към стимулиране търсенето на допълнителни резерви и импулси
за институционално развитие.
Основното заключение, което се налага от изследването, е, че
моделът на управление, макар и работещ сравнително добре, не е
оптимално ефективен, тъй като не оползотворява всички ключови фактори
и управленски механизми в техния пълен потенциал.
Ефективността на управлението на една организация отразява
взаимовръзката между поставените управленски цели, съществуващите
условия, ефектите от дейността на управленския субект, крайните резултати
на организацията и изразходваните ресурси. За нейното определяне е
необходимо да се знае както най-общият характер на тези зависимости,
така и тяхното измерване там, където е възможно. Тази ефективност зависи
в голяма степен от качеството на формулираната управленска политика,
но не е идентична с нея.
Ефективността е едно от основните оценъчни понятия на
управлението, което се определя от множество фактори. Както Питър
Дракстър пише в книгата си „Ефективният ръководител“: „Задължение на
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ръководителя е да бъде ефективен… Независимо къде работи – в бизнеса,
в държавно учреждение или в работнически синдикат, в болница, в
университет, или в армията – от ръководителя се очаква преди всичко да
върши точно тези неща, които трябва да се извършат. И казано просто, в
това именно от него се очаква да бъде ефективен“(1). Ефективното
управление на детската градина като независима институция изисква
определени организаторски способности от страна на директора,
съчетаване на неговите физически характеристики, интелектуални и волеви
качества, социален статус и мобилност, инициативност, административни
и педагогически способности и др.
Съвременните характеристики на управленския стил предполагат
усъвършенстване на целия комплекс от методи, средства и технологии на
различните управленски функции при прилагането им, обновяване на
съдържанието и разширяване на педагогическия професионализъм. От
директора мениджър се очаква да бъде с въображение. Да е способен да
се въодушевява и да въодушевява. Той трябва да бъде мотиватор, който
увлича педагогическия колектив и да прокарва оптимистичните си идеи
за развитие на детската градина. Необходими са деликатност, внимание,
доброжелателно отношение, уважение и зачитане на индивидуалността на
работещите в колектива на предучилищното възпитателно заведение.
Немаловажно е целият колектив да работи в режим на развитие.
Необходимите условия за това са: задължително участие на детското
заведение в експериментална дейност, внедряване на нови педагогически
технологии, постоянно усъвършенстване на възпитателно-образователния
процес, коригиране на образователните програми и програмите за развитие,
проследяване резултативността на тяхната реализация, промяна на
формите и методите на работа със социума, рекламиране на заведението
на пазара на образователните услуги и др.
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ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЗРИТЕЛНОТО
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FACTORS INFLUENCING VISUAL PERCEPTION
OF ORAL SPEECH IN DEAF CHILDREN
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Abstract: Visual perception of oral speech is a process of recoding
acoustic code into optical. It is a particular alternative letting the deaf
children integrate into the world of the hearing. This complex process
continues to provoke interest among a number of specialists. To gain results
certain factors which involve different aspects of determinism and are tightly
connected to the components building up its content need to be present.
There is ongoing research, study and interpretation of the issue about the
different factors.
The current work is devoted to the idea to clarify some parts of the
rich content of this problem.
Key words: deafness, visual perception of oral speech, decoding,
factors
Глухотата е позната още от дълбока древност. Светът на нечуващите
лица и техният начин на функциониране е предизвиквал голям интерес.
Натрупаните наблюдения и по-късно обобщеното им отразяване в научен
план не е изцяло завършен процес. И в наши дни продължават търсенията
на авторите за по-пълно изучаване и отразяване на различни аспекти на
глухотата. Това се отнася и до търсенето на възможно по-точното
определяне на същността на глухотата и последствията от нея.
Слухът има огромно значение за човека. Затова и дефинирането на
понятието „глухота” е много сложно.
Определения за глухотата като „невъзможност за възприемане на
звукови дразнители”, които се срещат в по-стари източници или предимно
в медицинската литература, от днешни позиции може да се окачествят
като елементарни, защото слухът се разглежда едва ли не като един
напълно или частично блокиран сетивен канал. Всъщност, както отбелязва
В. Кацарска (1, с. 7), слуховата система не следва да се разглежда
изолирано, а в контекста на цялостната система „човек”.
По-късно друга група автори, например К. Дионисиева (2), дефинират
глухотата като състояние, при което речта не се развива по естествен път
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– така, както при чуващите деца. Така се поставя акцент едва ли не само
върху липсата или недоразвитието на речта. Последната има изключително
важно значение за човека, но глухотата не може да се свързва само с
липсата или недоразвитието на езика.
През последните години изследователи, като Ц. Попзлатева (3) и В.
Кацарска (1, 4), отправят фокуса на внимание към това, че наред с
невъзможността да възприема акустична информация и липсата на
спонтанно развиваща се реч, лишеният от слух човек има и други
особености в различни сфери. Такива сфери са двигателната, вибрационнотактилната чувствителност, зрителните възприятия и др. Повлияват се
паметта, въображението, мисленето.
В. Кацарска (4) отбелязва, че глухотата е не само трайно и дълбоко
нарушение на слуха. Авторката подчертава, че тя поражда, обобщено
казано, специални образователни потребности, особености в комуникацията
и социалното функциониране.
Лицата със значителна степен на слухова загуба не са в състояние
да ползват слуховата модалност за разбиране на постъпваща вербална
информация, въпреки че значителна част от тях, с изключение на тези с
тотална глухота, могат да възприемат чрез използването на
слухопротезиращи средства някои звукове. Често понятието „глух” се
интерпретира само за тези лица, при които импресивната реч се реализира
по-добре чрез зрителния анализатор, отколкото чрез слуховия. Слухът е
способност на индивида да възприема и диференцира звуковите колебания
посредством слуховата сетивна система. Тази система обаче е неразривно
свързана с останалите.
Слухът предоставя информация чрез звукове, шумове, кликове и има
съществена роля в развитието на човека. Човек, лишен от слух, няма
възможност да възприема звуковите сигнали, важни за пълноценното
опознаване на околната среда. Ограниченият приток на информация може
да създаде необичайни условия за развитието на психиката.
Декодирането на чужда реч и формирането на собствена са две
страни на един и същи процес. Поради това в изложението само условно
ще се разглежда дейността, свързана със зрителното възприемане на
чужда реч.
Синоними на термина „зрително възприемане на речта” се срещат
често в литературните източници. Най-популярни са „четене по устни”,
„четене от лицето”, „преписване от устни” и др. Тук ще бъде използван
терминът „зрително възприемане на речта”, чийто кратък вариант е
неговият синоним „отчитане”.
Същността на зрителното възприемане на речта се презентира със
замяна на акустичния код в оптичен. А сам по себе си това е изключително
сложен процес, който съчетава компоненти, които са обект на разглеждане
от различни позиции.
Проблемът за възприемането на чужда чрез зрителния сетивен канал
устна реч е възникнал по същество със зараждането на самата наука,
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наричана в миналото „сурдопедагогика”. Зрителното възприемане на
устната реч е предмет на поредица от специални експерименти и
целенасочени наблюдения в различни страни. Тъй като специалистите не
разполагат с достатъчно обосновани методически указания, свързани по
убедителен начин с формирането на умение (основен за субекта способ за
изпълняване на действия, обезпечаващи съвкупност от придобити знания
и навици) за зрително възприемане на речта, този въпрос до настоящия
момент се оказва недокрай изяснен. Това вероятно се дължи в голяма
степен на сложността на самия процес. Доказателство за последното
твърдение е широко известният факт, че има много регистрирани случаи,
в които уменията за зрително възприемане на речта не са на задоволително
равнище. Даже и когато, вследствие на добре планирано и осъществено
обучение и инициативата на самото обучавано лице, се постигнат много
добри резултати, сложността на процеса не следва да се подценява, като
се имат предвид положените усилия, сравнително бавното постигане на
тези резултати и наличието на затруднения в някои ситуации на общуване,
особено с непознати събеседници.
Всестранният и комплексен анализ на автори, между които се
нареждат имена като В. И. Белтюков (5), А. И. Мет и Н. А. Никитина (6),
Е. В. Миронова (7), Ц. Попзлатева (3), M. Marschark (8) и др., ориентирани
към изучаване на отделните аспекти на визуалната перцепция на устната
реч, в рамките на които се вместват сензорната база и механизмите на
неговата реализация, осигурява вярното и точно определяне на факторите,
детерминиращи успешното осъществяване на процеса, ефективността при
формиране на способността за бързина, точност и осъзнаване на
възприетата информация.
В най-общ план факторите се обособяват в две големи групи:
обективни и субективни.
За обективните фактори може да бъде изведена следната
систематизация:
разстояние от събеседника (между 1 – 2 метра);
поза на главата (лицето на събеседника да е в позиция
„анфас”);
характер на лингвистичния материал;
наличие на оптимално осветление, при което лицето на
комуниканта да бъде на нивото на очите на комуниканта;
конфигурация на артикулационните органи;
артикулация на комуниканта (да се отличава с яснота,
отчетливост, плавност, с подходящ темп, без натъртване на информацията);
анатомични особености на събеседника (наличие на брада,
мустаци, прогения, прогнатия);
лицето да бъде одухотворено от емоция, като се запази
естественото изражение;
комфорт на обстановката, в която се провежда разговорът.
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Визираните фактори са в интеракция със субективните, които се
интерпретират в своята взаимно обусловена съпоставимост.
Съобразно конституционалните особености, които се отнасят до
детето с нарушена слухова модалност, очевидно условие за успешно
възприятие се явява удовлетворителното състояние на зрението и наличието
на известен навик за визуална перцепция по видимите движения на
артикулационните органи. Наличието на миопия (при отсъствието на очила)
може да послужи за сериозна бариера спрямо ефективността на отчитане.
Определена роля в придобиване на умението според В. В.
Алякрински (9) принадлежи безспорно на индивидуалните особености на
висшата нервна дейност (тип висша нервна дейност, подвижност на
нервните процеси), рефлектираща върху бързината и точността на
зрителното възприемане на речевите движения, а също и на способността
за възстановяване на цялото от отделните му части: допълване структурата
на думите от артикулационно невидимите фонеми и респективно – на
пропуснатите думи в изреченията.
Базисните фактори, основни детерминанти на зрителното възприятие,
се репрезентират в следния дизайн.
Както беше отбелязано, разбираемостта на речевите звукове (в
срички) в процеса на зрителното възприемане на речта е в интеракция със
степента на съвършенство на умението за отчитане. В този ракурс
овладяването на способността се извършва не благодарение на развитието
персонално на функцията на зрителния анализатор, а в резултат на
установяване на връзки между зрителните и речедвигателни
(кинестетически) образи на речевите елементи, т. е. въвеждане на
корелация между зрителния и двигателния анализатор. Тези релации се
реализират посредством непрекъснато рефлекторно проговаряне на
възприемащия, който следва вербалния еталон на комуниканта. Последният
привежда в движение формирането на механизма за проследяване.
Надеждността и бързината на този механизъм са в позиция на всеобща
зависимост от гъвкавостта и подвижността на апарата за проследяване –
речедвигателния анализатор, от неговите възможности за проявяване и
диференциране на онези звукове, които са недостъпни за зрението. Това
означава, че един от съществените фактори, обуславящи ефикасността на
формиране на способността за отчитане, се явява членоразделната,
автоматизирана устна реч на комуниканта.
В този контекст Ф. Ф. Рау (10, с. 16, с. 17) констатира, че „основният
фактор, от който зависи равнището на отчитането от устни, се явява
степента на развитие на речта от гледна точка на нейната лексика и
граматика, а също и степента на овладяване на произносителните навици”.
Като визира причините за тази взаимозависимост, според него
„недостатъчното бегло произношение” на глухото дете го лишава от
възможността за бързо и прецизно възпроизвеждане на възприетите при
отчитането речеви движения, от отразеното проговаряне на съответните
думи и фрази.
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Често срещан феномен в практиката е сравнително успешното
овладяване от глухите ученици на способността за визуално възприемане
на речта от обучаващите ги специалисти и в същото време неефективната
й реализация спрямо речта на странични лица. Това се обяснява с факта,
че речевият модел на тези специалисти по своята форма се отдалечава от
общоприетите норми и изисквания. Следователно в поредицата от
решаващи фактори уместно се вписва и речевият образец на педагога
спрямо детето, а също на лица от различни микросреди, който образец да
съответства на общоприетите норми.
Във връзка с вербалния модел важно значение придобива следващото
обстоятелство. Както е известно от педагогическата теория и практика
на обучението на малките глухи деца, първоначалната форма на словесна
реч се явява дактилната. Дактилната реч притежава явно преимущество
пред останалите форми на словесна реч, оказва се най-достъпното и
предпочитано средство за общуване в социума на лицата с глухота. При
съпоставяне с писмената тя е в позиция на по-голям комфорт за употреба.
За разлика от устната форма, дактилната реч може да бъде представена
на глухото дете в сегментиран и диференциран вид.
Ранната адаптация към дактилната форма на речта открива
алтернатива за обучението на лицата с нарушена слухова функция в
словесна реч в условията на непосредствено общуване при използване на
основната й функция – комуникативната. Усвояването на дактилната реч
облекчава задачата, свързана с формиране на други форми на реч (устна
и писмена), тъй като в този случай се осъществява преминаване от една
форма към друга на всички компоненти на езика в цялостен план (лексика,
граматика, фонетика).
В. И. Белтюков (5) акцентува върху обстоятелството, че ако
употребата на дактилната реч е прекомерна и тя се превърне в основно
средство на общуване между глухи и чуващи, това безусловно ще упражни
негативно влияние върху изграждане на навици за отчитане, тъй като
обучаващите се ще бъдат лишени от възможността за тренинги в зрително
възприемане на устната реч.
В обобщен план основните, решаващи фактори, обуславящи
формирането на умението за отчитане, се резюмират, както следва:
- равнище на развитие на речта и нейното състояние (експресивна
реч – владеене на произносителни навици);
- наличие на отразено проговаряне в процеса на овладяване на навика;
- степен на владеене на лексикален и граматически строеж на речта;
- съотношение между устна и дактилна форма на реч на занятията;
- речевият еталон на специалиста.
Изброените фактори ще бъдат разгледани по-подробно, като се
обърне внимание първо на състоянието на експресивната реч на глухите
деца.
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Възприемането на речта се интерпретира като процес на декодиране,
смислово разшифроване на възприетите сигнали. В теорията за
информацията е установен неоспоримият факт, че процесът на декодиране
е възможен само ако в паметта на възприемащия е вече заложен определен
код и сигналите на този код съответстват на тези, които постъпват отвън.
Важно условие е експресивната реч на глухите да отговаря на системата
от постъпващите отвън сигнали при зрителното възприемане на речта.
В този контекст през 1960 г. Ф. Ф. Рау (по 11) насочва вниманието
към това, че речта на глухите ученици изобилства от разнообразни
артикулационни грешки, обхващащи гласни и съгласни звукове.
Съществуват двойки гласни звукове със сходна артикулация, които се
оказват и с близки оптически характеристики, в резултат на което се
взаимозаменят при зрителното им възприятие. Авторът посочва, че именно
в тези случаи на диференциация на вокалите дейността на зрителния
анализатор е затруднена в най-голяма степен. За целта е наложително
включването на речедвигателния анализатор. В резултат на нарушеното
произношение обаче последният не е в състояние да изпълни съответната
компенсираща функция. И „слабите звена” на зрителния анализатор в този
случай съвпадат със „слабите пунктове” на речедвигателния.
Подобно съвпадение на непълноценна работа на посочените
анализатори при глухите деца се наблюдава и по отношение на съгласните
(при последователни парафазии на м, м’; н, н’ с б, б’; д, д’).
В още по-голяма степен в речта на глухите деца са разпространени
грешките, свързани със замяна на звучни от беззвучни съгласни (обратният
вариант на замяна е по-рядко срещан). Както назалните, така и тази група
фонеми са недостъпни за зрително различаване.
По този начин в процеса на зрителното възприемане на речта при
дискриминация на цяла поредица от оптически сходни звукове зрителният
анализатор при глухите деца не получава „подкрепа” от речедвигателния,
защото в тяхната собствена реч тези звукове не са диференцирани.
Както посочва В. Кацарска (12, с. 27), овладяването на определени
произносителни навици от деца със силно нарушен слух и обучението по
зрително възприемане на речта (отчитане) обезпечават единството на
процесите „произнасяне – отчитане” и като цяло правилно се формират
експресивната и импресивната страна на речта и се овладява родният
език.
Статусът на експресивната страна на речта при глухите се определя
и от прозодичната система на речта.
Един от компонентите на интонацията (схваща се като прозодична
подсистема) е темпът. Темпът на речта се свързва с времетраенето на
произнасяне на речевите единици, с броя и продължителността на паузите.
„Темпът на произнасяне на думите и фразите особено при по-малките
глухи деца е почти четири пъти по-бавен в сравнение с нормата”,
подчертава В. И. Белтюков (5). Подобен темп на речта лишава децата
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със слухова загуба от възможността за бързо и точно възпроизвеждане
на речевите движения в процеса на тяхната зрителна перцепция. Нарушава
се ритмико-интонационната структура: речта се установява монотонна,
сегментира се на отделни думи, чиято ритмическа структура също е
нарушена.
За целите на комуникацията е необходимо глухите да бъдат
обучавани в способност за зрително възприемане на естествена и
продуцирана с оптимален темп устна реч. В противен случай би се загубил
смисълът на обучението в навика за отчитане, чиято основна цел е
успешното включване на глухото дете в социума на чуващите като
пълноценна личност.
Произношението на думите при децата със значителна слухова загуба
се отличава с известна аритмичност.
Както е известно, ритмическият модел на думите се определя от
количеството на отделните срички в тях и мястото на ударението, което
ги поставя в по-различни условия. До каква степен мястото на ударението
се явява от съществено значение за целия фонетически облик на думата
се вижда от това, че при неправилно поставено ударение тази дума рязко
и понякога до неузнаваемост може да промени своето съдържание.
Словното ударение влияе значително по-силно върху гласната в
сравнение със съгласните в състава на сричката под ударение.
Способността за възприемане на словното ударение посредством
зрението е в релация със степента на овладяване на навици за отчитане, а
възможността за правилно възприемане на словното ударение зависи от
наличието на последното в собствената реч на реципиента.
К. А. Волкова (по 5) отбелязва следните типове грешки при глухите
деца по отношение на оформянето на ритмическата структура на думите:
· първи тип – сегментирана на срички реч с позициониране на
ударението на всяка сричка йа – бъл – ка);
· втори тип – пренасяне на словесното ударение на последната сричка
на думата в случаи, когато това е неприемливо (са – ла – та);
· трети тип – словесното ударение не се поставя на последната
сричка, но въпреки всичко мястото му е неуместно (ба – ра – бан);
· четвърти тип – наличие на двойно ударение (йа – бъл – ка);
· пети тип – неясно, вяло и монотонно произнасяне на сричките в
думите.
Както се вижда, нарушението на ритмическата структура на думите
при глухите се презентира в различни форми. И точно поради такава
сегментирана, неритмична реч децата със значителна слухова загуба не
са в състояние да възприемат зрително плавната, с подходящ ритъм реч
на обкръжаващите ги.
Речта на глухите деца се отличава от общоприетите норми и по
отношение на произнесените словосъчетания.
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Човешката реч откъм нейния произносително-слухов аспект не
представлява сама по себе си непрекъснат, безконечен поток от звукове.
Тя се разчленява на по-малки или по-големи по обем, но винаги обединени
по смисъл отрязъци: фрази, синтагми.
Фразата в потока на речта се разграничава от съседните на нея
чрез паузи, мелодически средства (изменение височината на гласа) и
отчасти динамически (промяна в силата на звучене).
Изреченията се структурират от думи или група от думи, които по
интензитет, честотни или темпорални характеристики се отделят от
останалите, опозиционират им. Тези речеви единици са носители на фразово
(логическо) ударение.
Като придават голямо значение на логическото ударение в речта,
автори като В. Кацарска (12, с. 135) насочват вниманието към по-пълното
възприемане на фразовото ударение от деца с висока степен на слухова
загуба „на основата на по-широка сетивна база, в която особено важно
място заема зрителната модалност”.
В условията на рязкото несъответствие между ритмикоинтонационната структура в собствената реч на глухите деца и тази,
отговаряща на езиковите норми, които те трябва да възприемат с помощта
на зрението, е естествено наличието на затруднения при отчитането. Освен
това неумението за използване на логическото ударение в речта и
неспособността за интегриране на думите в смислени единици – изречения,
водят до значителното й обедняване като инструмент на мисленето.
Основен фактор, от който зависи формирането на навици за отчитане,
е отразеното проговаряне.
За целите на обучението на глухите деца в способност за визуална
перцепция на устната реч особено внимание се обръща на рефлекторното
подражание на речевите движения на специалиста. Това рефлекторно
проговаряне съпътства процеса на общуване между него и детето не само
в кабинетни условия, а през цялото време.
Опитът по отношение на обучаване в отразено проговаряне е показал,
че много от децата със значителна слухова загуба придобиват умението
да отчитат и в пределите на достъпен за тях речников запас сравнително
лесно могат да общуват с обкръжаващите ги хора.
Според В. И. Белтюков (5) този фактор предоставя възможността
за създаване и автоматизиране на надежден механизъм за „проследяване”
в процеса на зрителното възприемане на речта, който механизъм се
реализира с участието на речедвигателния анализатор.
Ефективността на сложния процес на зрителното възприемане на
устната реч се определя и от това, до каква степен е богат речниковият
фонд на децата, лишени от уникалната възможност за слухово възприемане
на речеви сигнали, каква е съотнесеността на думите, обозначаващи
различни предмети и явления, както и от степента на постигане на
граматическа компетентност.
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Думата сама по себе си представлява значима езикова единица, която
обезпечава предметно-съдържателния план на изказването и речта като
цяло. С това предимно се определя ролята на лексиката в езика (да назовава
понятия) и значението на нейното овладяване (усвояване смисловата й
страна, без която е невъзможно нито разбиране, нито продуциране на реч).
Съдържанието на думата, от своя страна, се намира в съответната
езикова форма (звукова или графическа), а части на тази форма се явяват
морфемите, които със своето „поведение” (присъствие, отсъствие,
изменение) могат да влияят на разбирането и използването на думите в
речта.
Разбира се, лексикалният запас при глухите ученици се отличава с
определено своеобразие от този на чуващите, което затруднява визуалната
перцепция на устната реч.
Ограниченият речник, неточното разбиране значението на думите
определят своеобразната им употреба в речта. Това своеобразие е свързано
предимно със смисловото съдържание на думите. Най-ярка от тези
особености е свързана с прекомерно широкото обобщаване на думи, близки
по значение (думата уча се употребява освен в собственото си значение и
за обозначаване на книга, дъска, учебни предмети). Подобно мнение
изразява К. В. Комаров (13), според който в някои случаи функционира
някакво общо и дифузно значение на думите, което обуславя парафазия на
едни лексеми с други. Вариативността на заменянето е твърде
разнообразна: общото понятие е заместено от конкретно; конкретното – с
общо (вместо сняг – зима); цялостното название се заменя с неговите
сегменти; срещат се ситуационни замени (вместо термометър се
употребява студ); взаимозаменими названия на предмети и действия
(картоф вместо беля картофи), предмети и признаци (вместо сняг –
студено); названията на предмети с название на тяхното съдържание.
Посочените примери са доказателство за това, че в повечето
ситуации лексикалният запас на децата със силно снижена слухова функция
не отразява тези връзки с предметите и явленията от обективната реалност,
които са присъщи за речника на чуващите. Това повлиява в съществена
степен възприемането от глухите деца на устната реч на обкръжаващите
ги посредством видимите движения на артикулационните органи.
Действително в случай че на детето с нарушен слух се предявява
дума, която обозначава например предмет, а се асоциира с действие или с
част от предмета, или с негово свойство, това значително затруднява и
забавя самия процес на визуално възприемане на речта: необходимо е
време, което да даде възможност на базата на съответния контекст да се
установят правилните, присъщи за дадената дума връзки.
Значителна роля в процеса на зрителното възприемане на речта се
придава на т. нар. антиципация (догадка) и свързания с нея избор на
подходяща лингвистична структура. Такова становище споделят В. В.
Алякрински (9), А. И. Мет и Н. А. Никитина (6), Ц. Попзлатева (3), P.
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McAnally (14) и др. В експериментите на тези автори се потвърждава
съществуващата корелация между способността за отчитане, владеенето
на езика и абстрактното мислене. Или както прецизно се изразява Ф. Ф.
Рау (цит. по Миронова 1980): „Не подлежи на съмнение фактът, че за успеха
на отчитането способства умението за използване на контекста в найширокия смисъл на тази дума” (7, с. 16).
Формирането и развитието на навици за отчитане се намира в тясна
зависимост и от степента на усвояване на граматическия строеж на езика.
Изречението е цялостна речева единица, основно средство за
формиране, изразяване и съобщаване на мисли.
От редица публикации, посветени на анализа на усвояването от
глухите на словесна реч, става ясно, че овладяването на граматическия
строеж на речта е свързано с големи трудности, граматическите грешки в
речта на глухите деца не се отличават със стихийност и дифузност, което
е характерно за децата с умствена изостаналост. Тези грешки притежават
известна регулярност, което е доказателство и за тяхната специфичност
при глухите деца, от една страна, а от друга – насочват вниманието към
стратегии за преодоляването им, адекватни на потребностите на децата
със слухови нарушения.
В своята разработка К. В. Комаров (13) характеризира устните
изказвания на глухите деца като откъснати от контекста, в чиито рамки са
били създадени. Той ги определя като безсмислен набор от неоформени и
случайни конструкции, които невинаги могат да се нарекат „изречения”.
Преобладават т. нар. думи изречения (съставени от една дума).
Характерно е отсъствието на прилагателни, наречия, местоимения,
предлози. Някои от тези части се използват в несвойствена за тях функция,
употребяват се излишни предлози и местоимения или не тези, отговарящи
на нормите на езика в дадената ситуация.
Морфологическата аморфност на изказването на глухото дете е една
от характерните черти на недоразвита реч.
Ролята на служебните думи е също недостъпна.
Посочените специфики безусловно рефлектират върху качеството
на речта на глухите деца, „когато тя влиза в ролята на механизъм за
проследяване” (5) в процеса на отчитането, тъй като по своето
граматическо оформяне тази реч не съответства на общоприетите правила.
Друг фактор, който е от съществено значение за формиране на
способност за отчитане, е съотношението между устната и дактилна
форма на речта.
Ранната импликация на дактилната форма на словесна реч, която
обезпечава обучението на глухите деца, значително подпомага решаването
на задачата, свързана с обучение в навика за отчитане: до овладяване на
устната форма на речта децата вече притежават известен запас от думи
и усвояват някои граматически форми.
В същото време следва да се отбележи, че неправилното прилагане
на дактилната реч в процеса на слухово-речевата рехабилитация може да
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затрудни формирането на способността за зрителното възприемане на
устната реч.
Опитът в специализираната литература по този въпрос показва, че
използването на устно-дактилната форма на речта е подходящо дори в
случаите, когато лингвистичният материал е в голяма степен достъпен
(използват се конструкции от ежедневната реч: „Седни!”, „Ела тук!”,
„Донеси стола!” и др.) за възприемане на видимата артикулация.
Дактилната форма на речта е особено подходяща при
недиференцираните в произношението оптически сходни звукове. Освен
това при глухите деца, които използват дактилна реч, наред с
речедвигателните образи на думите присъстват и тези, свързани с
мануалните движения на ръката. Речедвигателните и мануално
двигателните образи на думите са тясно свързани помежду си.
От друга страна, съпровождането на устната реч с дактилна, което
лесно се възприема с помощта на зрението, води до това, че децата с
нарушен слух съсредоточват основно вниманието си към дактилирането.
Устната реч остава на по-заден план. Последното естествено се отразява
на формирането на умения за отчитане.
В техническо отношение понякога дактилната форма на речта се
използва неправилно като образец, т. е. дактилиращата ръка е разположена
или отдалечено от устата, или е позиционирана пред лицето на говорещия,
като закрива неговите устни. В първия случай децата не са в състояние
едновременно да следят за устната и дактилна форма на речта, а във
втория – просто не виждат устните на събеседника.
По такъв начин дактилната форма на речта повлиява положително
формирането на словесна реч като цяло у глухите деца, но в същото време
непрофесионалното й използване може да намери негативно отражение
върху способността за отчитане.
След изясняване на съотношението между устната и дактилна форма
на речта като един от базисните фактори за зрителното възприемане на
речта следва да се обърне внимание и на речевия образец на специалиста,
на специалния педагог, на учителя в масовото училище.
Известен факт е, че чуващите деца овладяват произносителната
страна на речта в речева среда. Депривирани от възможността за слухова
перцепция, малките глухи деца проявяват склонност към подражаване на
речевите движения на обкръжаващите ги лица посредством зрителното
им възприемане.
Учителите, възпитателите в стремежа си да направят речта си
достояние до глухите деца често преувеличават (натъртват) своята
артикулация. По този начин придобиват деформирана мимика, като
изговарят определени фонеми (например широко отваряне на устната
кухина при произнасяне на задноезичните съгласни [K], [Г], [Х]; въвличане
на устните навътре със силно притискане една в друга при продукцията на

Том I, Брой 1

169

сонорния звук [М] или преувеличеното им притискане при звук [П]; излишно
силно опиране на езика към задната част на горните резци при [Л] и др.).
За неблагоприятното влияние на прекомерната артикулация върху
формиране на навика за отчитане при глухите деца разискват в свои
публикации Св. Съева (15), L. Walters (16) и др.
Лексемите в повечето случаи се произнасят с характерно
подчертаване и отделяне на всяка сричка, от което се нарушава
естественият ритъм на думите. Това явление се среща особено по
отношение на думи със сложен фонемен състав.
Неправилна постановка на словесното ударение може да има и в
случаи, в които то се фиксира на последната сричка с цел да се подчертае
една или друга морфемна част (окончание, частица, членуване за
граматичните категории род, число, време). За целта, отбелязва В.
Кацарска (12, с. 126), е необходимо речта на обкръжаващите детето хора
(в това число предимно на педагозите) да отговаря на приетите езикови
норми...
Срещат се случаи, в които учителите произнасят думите, без да ги
групират в единни смислови и ритмико-интонационни комплекси –
изречения. Фразите се произнасят като набор от отделни думи, дори се
допускат паузи между предлозите, съюзите и други спомагателни думи.
Темпът е друг компонент на прозодичната система във вербалния
образец на педагозите, който може да бъде преднамерено забавен в една
или друга степен.
Отбелязаните и взети заедно особености в речевия модел на учители,
възпитатели и специални педагози генерират такива условия, в които децата
със слухови нарушения са поставени в неблагоприятна позиция за
възприемане на устна реч, която по своята структура се определя като
сравнително дистанцирана от нормите. Тя се характеризира с равно ударени
срички, аритмичност, преувеличено и със забавен темп произношение и
несъблюдаване на ортоепичните правила.
По този начин глухите деца са депривирани от възможността за
овладяване на навици за зрително възприемане на естествена реч, с която
се срещат в своето ежедневие.
Един от изводите, който може да се направи във връзка с
разглеждания фактор, е необходимостта от консултации на самите педагози
за естествено продуцирана реч при обучението и комуникацията с глухите
деца.
Пряко отношение към процеса на зрителното възприемане на речта
имат и фактори като: генериран социален и езиков опит, индивидуални
предпочитания на водещ сетивен канал, концентрацията на детето,
проявената насрещна активност и др.
Сложността на процеса на зрителното възприемане на устната реч,
неговата многостранност и зависимостта му от множество
взаимодействащи помежду си фактори, влиянието на голяма част от които
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е недостатъчно изучено и се нуждае от допълнителни изследвания – всичко
това ни дава основание за предприемане на по-нататъшни проучвания,
експерименти и интерпретации.
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СКРИНИНГОВО ЛОГОПЕДИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ
НА АРТИКУЛАЦИОННИТЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ДЕЦА НА ПЕТ-, ШЕСТ- И СЕДЕМГОДИШНА
ВЪЗРАСТ
Стоянка Костадинова
магистърска програма „Специална педагогика. Логопедия”
SPEECH THERAPY SCREENING RESEARCH OF
ARTICULATION DISORDERS IN CHILDREN
AT THE AGES OF 5, 6 AND 7.
Stoyanka Kostadinova
Маster’s Degree Programme in Special Education
Abstract: The article describes the carried out speech therapy
screening research of articulation disorders in children at the ages of 5, 6
and 7. The number of children participating in the research is around 300
– all from the town of Chirpan. The initiative for this massive campaign
belongs to the Community Support Center, Chirpan. It is supported by the
local authority. The research is carried out by the author of the article. The
received data gives reason to clarify the situation of articulation disorders
spreading not only in the mentioned town, but also in Bulgaria.
Key words: Community Support Center Chirpan, articulation disorder
Темата и съответно предприетото скринингово изследване са
актуални. Това е не само поради интереса на специалистите, които работят
в Центъра за обществена подкрепа – гр. Чирпан, родителите на децата и
обществеността в града към своевременното откриване на деца с
артикулационни нарушения. Провеждането на подобни скринингови
изследвания може да очертае част от общата картина в страната ни. Може
също да насърчи и други структури и специалисти да предприемат подобни
изследвания, от което могат да спечелят децата. Може също центровете
или други структури да планират по-добре логопедичната си работа с малки
деца.
Традиционно се приема, че децата с артикулационни нарушения са
голяма група. Конкретното откриване може да доведе и до търсенето на
повече форми, средства и пътища за тяхното отстраняване. По тези
причини искам да споделя опита от работата си като логопед в Центъра
за обществена подкрепа – гр. Чирпан.
През последните няколко години се наблюдава непрекъснато
увеличаване на броя на децата с артикулационни нарушения. Много често
тези артикулационни нарушения са съпроводени с хиперактивност и дефицит
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на вниманието, което води до специфични нарушения в способността на
учене и по тази причина вниманието ни към тези въпроси е обосновано.
Речта е една от най-сложните психични функции на човека. Тя е
присъща само на човешкия индивид. Речта се развива в процеса на
онтогенезиса паралелно с физическото и умственото развитие на детето и
тя е важен показател за общото му психо-физическо развитие. Речта е
вродена способност на човека, но нейното правилно развитие зависи от
социалната среда, в която детето живее. Оптималното развитие на всяко
дете зависи от здравословното му състояние, от неговата психика, интелект
и нервна система. Децата проговарят, заобиколени от възрастните, които
говорят с тях, затова не е без значение комуникативната среда, в която те
израстват. Овладяването на родния език преминава през определени
закономерности, които са еднакви за всички деца и са приети за норма.
Въпреки утвърдените норми, всяко дете е различно и има лични
способности и развитие. Основната задача на родителите, а след това и
на учителя е да коригират неправилното звукопроизношение, което има
малкото дете, и да се покаже правилното.
Говорът на малкото дете е неговата най-нова, най-късно появяваща
се и в същото време – най-висша психична проява. В него се преплитат
познавателните, емоционалните и волевите процеси. Проговарянето има
голямо значение за развитието и възпитанието на детето от ранна детска
възраст. Чрез речта то по-лесно се ориентира в околната среда, установява
взаимоотношения и социални контакти. Речта влияе на формирането на
цялата висша нервна дейност и е основа на умственото развитие на детето.
Малкото дете се учи да разбира говора на другите, то се учи да реагира
на думата така, както реагира първоначално на самия предмет или
действието, което означава тя. За това са необходими многократни
повторения и упражнения, в които детето да възприема едновременно
названието с предмета, така че в резултат на връзката между тях думата
да започне да замества самия предмет, т. е. детето се научава, че името
(думата) означава самия предмет.
Артикулационните нарушения са сред най-широко разпространените
разстройства в детската възраст. Ранното им диагностициране е
изключително важно за по-късното личностно и социално функциониране в
ранна предучилищна възраст. Овладяването на езика и развитието на речта
при децата от предучилищна възраст са две страни, които взаимно се
допълват. Към края на предучилищната възраст всички звукове при децата
трябва да се артикулират и произнасят правилно. Може да се отбележи,
че в случаите, когато има нарушение, то трябва да се обхване навреме и
да се помогне при нужда както на семейството, така и на детето.
Неправилното произношение на звуковете може да доведе до трудности в
училище, а подиграването от връстниците му – до понижаване на
самооценката на детето.
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В скрининговото логопедично обследване бяха включени за
обследване следните аспекти:
1. Състоянието на периферния говорен апарат (къса подезична
връзка, меко и твърдо небце и др.)
2. Обследване на характера на звукопроизношението на следните
групи звукове:
– съскави и шушкави съгласни: [С], [З], [Ч], [Ц], [Ш], [Ж];
– беззвучни преградни съгласни: [К], [Т];
– сонорни съгласни: [Р], [Л].
Главната цел е да се открие артикулационното нарушение, а ако има
такова, да се определи типът на нарушението:
– грешки от типа „А” (звукът липсва);
– грешки от типа „дис” (не произнася правилно);
– грешки от типа „пара” (заместване).
За целта се използва лингвистичен и нагледен материал (картини).
Очакваните резултати се свързваха с:
1. Информиране на родителите (писмено) за открито
артикулационното нарушение.
2. Възможност родителите да получат еднократни консултации в
Центъра за обществена подкрепа в предварително определени дни.
3. В съответствие с получените резултати да се планира по-добре
дейността на логопеда в Центъра за обществено здраве в гр. Чирпан.
По-долу се представят основните аспекти: брой изследвани деца,
етапи, начини и средства и други на провеждане, както и резултатите от
скрининговото логопедично обследване на кампания ,,Здраве”, проведена
в посочения център.
Начало на логопедичното обследване: 21.02.2013 г.
Край на логопедичното обследване: 31.05.2013 г.
Фигура 1. Брой обследвани деца по училища и детски градини в гр.
Чирпан
ЦДГ ,,Слънце‘’

61 деца
ЦДГ ,,Калина Малина”

ОЗД ,,Здравец’’

40 деца

22 деца

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий‘’

ОУ ,,Васил Левски’’

НУ „Св. ,Климент Охридски‘’

56 деца

24 деца

13 деца

СОУ ,,П. К. Яворов’’

77 деца
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Методи и материали
Използваният метод е стандартен за изследване на артикулацията.
Тук се представят резултатите от използването на думи стимули.
Лингвистичният материал съдържа основно думи, в които присъстват
различни съгласни, главно онтогенетично късни, които са в различни
комбинации и позиции.
Включени са следните стимули:
– нагледен материал (картини);
– лингвистичен материал.
Думите се продуцират от всяко дете първо имитационно след
изследващия.
Децата, които показват особености в произношението, се тестуват
повторно: произнасят изолирано звуковете, регистрирани като неправилни;
още веднъж произнасят думите по подражание, но ги включват и в
самостоятелна продукция – назоваване на картини и съставяне на
изречения по картинки. Бяха използвани и въпроси и задачи от типа: „Какво
е това? Състави изречение с названието на тази картинка”.
Използваните идентификационни критерии са следните:
1. За нарушения се приемат всички особености в артикулацията, но
само при условие че се срещат системно, във всички ситуации и на всички
езикови нива, включително и на ниво изолирани фонеми.
2. За артикулационно нарушение се говори само при деца, навършили
5 години.
С оглед на артикулационните органи е установено дали нарушеното
произношение е свързано с нарушения на говорния апарат.
Неправилното произношение е обособено в два типа: мономорфен и
полиморфен. Мономорфният се представлява от нарушение на един звук
или комбинация от ротацизъм и ламбдацизъм, а полиморфният – от
сигматизъм плюс ротацизъм и ламбдацизъм, сигматизъм и ламбдацизъм
или други комбинации. В някои комбинации се среща и капацизъм/
гамацизъм. По-долу визуално са представени резултатите от
обследването.
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Резултати
Фигура 2. Резултати от изследването

300

293

250
200

170
150

119
100
50
0

4

Общ брой обследвани деца

без артикулационни нарушения

с артикулационни нарушения

с други нарушения

Фигура 3. Пол на изследваните деца

46; 37%

77; 63%

момичета

момчета
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Фигура 4. Възраст на изследваните деца

48

0

49

50
5-годишни

26

100
6-годишни

150
7-годишни

Фигура 5. Деца с грешки от мономорфен или полиморфен тип

44; 36%

79; 64%

мономорфе н тип

полиморфe н тип
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Фигура 6. Артикулационни грешки от функционален или от механичен
тип

117

2
функционале н тип

ме ханиче н тип

Фигура 7. Артикулационни грешки от тип „А”, тип „дис” и тип „пара”

17; 10%

81; 46%
78; 44%

тип А

тип ДИС

тип ПАРА

Фигура 8. Най-разпространени артикулационни грешки

8; 5%8; 5%
37; 22%

71; 40%

48; 28%

сигматизъм

ротацизъм

ротацизъм и ламбдацизъм

ламбдацизъм

капацизъм, гамацизъм, те тизъм, датизъм
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ИЗВОДИ
В резултат от проведеното изследване и анализираните резултати
могат да се направят много изводи. По-долу се отбелязват по-значимите.
В устната реч на обследваните деца с артикулационни грешки са
сходни по вид.
1. Най-често срещаните грешки при децата от предучилищна възраст
са замяната на съскав съгласен звук с шушкав съгласен, както и обратно.
Висок процент от децата заместваха следните групи звукове: [С] – [Ш];
[Ц] – [С]; [Ж] – [З] и др.
2. Най-голям дял заемат грешките по типа „пара”(замяна) – 81 (46
%).
3. Следват грешките по типа неправилно произнесени, т. е. със
сигматизъм – 71 (40 %). Междузъбният сигматизъм е най-често срещаният
при обследваната група деца.
4. На трето по разпространение място е липсата на звукове
(неусвоена артикулационна поза) – 48 (28 %).
5. Има и деца, при които освен нарушения при изговора на съскавите
и шушкави съгласни се срещат и други артикулационни нарушения. Тази
група съставлява 8 (5 %). Както се вижда, този процент не е малък.
Нарушенията, които се срещат при този процент деца, са: липса на сонорния
съгласен [Р], които се заменя от сонорния съгласен [Л]. Едно от децата се
затрудни и при думите със струпани съгласни. При някои от децата се
среща и прибавяне на друг звук – или на съскав, или на шушкав съгласен.
Те също са включени в тази група.
6. При съпоставянето на допуснатите артикулационни грешки по пол
се установи, че процентът на тези грешки при момчетата е много по-висок
– 38 (54 %), а при момичетата е 32 (46 %).
7. Преобладаващ тип артикулационни грешки са полиморфните, които
се срещат при 79 от децата, а мономорфният тип се среща при 44 от общо
123 деца.
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АРТИКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Мария Петрова
магистърска програма ,,Специална педагогика”
ARTICULATION DISORDERS IN CHILDREN
WITH DEVELOPMENTAL DYSPHASIA
Maria Petrova
Маster’s Degree Programme in Special Education
Abstract: Articulation disorders in developmental dysphasia continue
to arouse interest among specialists. Unlike the purely articulation disorders,
those of dysphasia are obviously at linguistic level. Through theoretical
study of specialized literature and conducted research is outlined the concept
that these disorders are not only complex, but difficult to eliminate because
speech therapy has to be entirely directed to the acquisition of linguistic
rules and speech.
Key words: developmental dysphasia, articulation disorders, linguistic
level, speech therapy
Никакъв друг вид човешка дейност
не е по-човешка от езика.
Б. Малмберг
Нарушенията на развитието на езика и говора са една от късно
развилите се области на познанието, но сега това е една динамично
развиващата се област.
Формирането на езика и развитието на говора е сложен процес. Той
изисква комплексно овладяване на всички структури: фонетика, лексика,
семантика, граматика и прозодика.
Артикулационните нарушения се срещат по-често при деца, но се
манифестират и при възрастни хора. Те представляват сравнително голяма
категория от гледна точка на симптоматиката и етиологията им. В
логопедията се споделя мнение, че са лесно преодолими, но практиката
показва, че в много случаи тези нарушения са твърде устойчиви, като за
тяхното отстраняване се изисква висок професионализъм и системна
логопедична работа, подчинена на ясни цели.
Артикулационните нарушения се срещат самостоятелно, но и като
част от други нарушения, както е при дисфазия на развитието (в руската
литература се обозначава с термина „алалия”).
Цялостното езиково-говорно развитие е тясно свързано със
сформирането на другите психични процеси: възприятие, внимание, памет,
мислене, въображение.
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Процесът на развитие на езика включва две страни: възприемане и
разбиране речта на околните и самостоятелно речево изказване.
Според В. Иванов (1) първият инстинктивен крясък, с който детето
отбелязва началото на своя живот, е и първата проява, от която предстои
да се развие речта у него: „Детето се научава да говори, защото се ражда
с вродени за това психо-физиологически предпоставки и защото живее в
среда на говорещи хора. При това то се научава да говори оня език, който
говорят хората около него, и то по начина, по който говорят и те. При
усвояване на езика детето последователно преминава през няколко периода.
Всеки от тези периоди си има свои особености, свои закономерности и
протича правилно или неправилно в зависимост от общото физическо и
психическо състояние на детето, от влиянието на обкръжаващата среда и
от редица други странични фактори”.
Първите звукове, издавани от бебето още през първата седмица на
неговия живот, са нечленоразделни звукосъчетания, състоящи се предимно
от гърлени и устни звукове: гх, пх, мг, бг и др. Този период трае
приблизително от 4 до 7 седмици. Издаването на тези звукове и крясъци
активизира говорните органи, допринася за упражняване на езика, устните,
ларинкса, гласните връзки.
След този период в развитието на детската реч настъпва периодът
на гукане и лепет, който трае до към края на първата година. За
правилното оформление както на първите детски думи, така и на цялата
бъдеща реч е необходимо още от тази възраст на детето да се говори
правилно.
След този период, т. е. към края на седмия месец, а в някои случаи
и към деветия месец започва период на подражание. Детето се заслушва
в говора на обкръжаващите го, заслушва се и в своето гукане. То не само
чува, но и наблюдава движенията на говорещите и всичко това развива у
него желанието да подражава. Детето започва да подражава и на ритъма,
и на акцента в речта на майка си. Слухът, зрението и осезанието стават
по-съвършени. Установява се по-трайна нервна връзка между слуха и
говора и се подготвят физиологическите условия за по-нататъшния правилен
говор. В този период детето вече започва да установява връзки между
думите и предметите, между думите и действията и пр.
Постепенно подражателната детска реч приема формите на
съзнателен говор. Детето съзнателно започва да назовава предметите,
които го заобикалят, да изразява някои свои нужди и желания. Началото
на този период е в пряка зависимост от отношението на заобикалящата
среда към детето.
Езикът като знакова система не се формира изведнъж, а преминава
през различни периоди. Според А. Н. Гвоздев (2) усвояването на частите
на речта започва с появата на съществителните имена и глаголите, свързани
с тях. После идват самостоятелните глаголни форми, наречията,
местоименията (като формите за трето лице, единствено число „той, тя,
то” се появяват по-късно).
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Прилагателните имена навлизат в детския речник към двегодишна
възраст, изключително по подражание. Предлозите, частиците и съюзите
се усвояват последни. Според А. А. Гвоздев (2) и други автори детето
започва да свързва думите в изречения към петнадесетия месец, а други
определят формирането на изречението към двегодишна възраст.
Към края на втората година речта вече е средство за общуване.
Думите са по-конкретни и чрез тях детето съобщава, показва, моли за
нещо.
Овладяването на граматическия строеж на езика върви успоредно
с обогатяването и конкретизирането на речниковия запас и зависи от него.
Постепенно в речевата практика структурата и съдържанието на
изречението се усложняват.
В основни линии езикът е сформиран към тригодишна възраст. Детето
е усвоило граматическите категории, употребява всички части на речта,
съставя изречения, но някои деца все още допускат фонематични
неточности.
Петгодишното дете е усвоило и звуковата страна на речта, а
седемгодишното владее граматическите правила в практически план.
Може да разказва самостоятелно и да преразказва. Психо-физическото
му развитие е предпоставка за овладяване на четенето и писането като
по-висш процес в развитието на речта.
Според А. А. Люблинская (3) детската реч се развива успешно при
следните условия:
– обособяването на отделни звукокомплекси (думи) от целия
възприеман от децата речеви поток;
– осъществяване на фонематичен анализ на думите;
– отнасяне на обособената дума към определен обект (признак,
действие), т. е. разбиране на думата;
– обобщаване на еднородните предмети (действия, признаци,
отношения) и обозначаването им с една и съща дума;
– разбиране на цялото изречение. В изречението думите са обединени
по смисъл и по определени граматически връзки;
– усвояване на артикулацията;
– усвояване на умението при всеки отделен случай да се подбират
необходимите думи, като се организират в определени граматически
структури да изразяват своите мисли в изречение.
Формирането на езиковата знакова система и развитието на говора
е методологически проблем в логопедията. Всички езиково-говорни
аномалии са свързани с определен период от овладяването на езика като
знакова система. През различни периоди от онтогенезиса на човека
характерът и съдържанието на говорното развитие са различни и
качествено своеобразни. Езиково-говорното развитие в логопедията се
разглежда в контекста на общото психическо развитие.
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,,Генетическото проследяване на езиково-говорното развитие на
аномалиите позволява да бъде прокарана граница между патологичното и
непатологичното в този процес. За целта е необходимо да се прави
качествена характеристика на говорното развитие и да се подхожда
диференцирано към фонетическата, лексическата, граматическата и
прозодическата субсистема. Ако детето през третата година от
онтогенезиса не изговаря правилно Р, и го замества с друг звук (Й, Л, Л’ и
др.), то това явление може да бъде прието за нормално. Но ако то остане
дълго време на този субститут, това е сигнал за задръжка във формирането
на фонетическата субсистема. Несъгласуването на думи по род и число,
липсата на предлози в изречението са указание за изоставане на детето в
овладяването на граматическата структура на езика. Това състояние е
патологично и е необходима незабавна логопедическа ревалидизация.
Следователно анализът на формиране на езика и развитието на говора
позволява своевременно да бъде определено патологичното в езиковоговорното развитие“ (4, с. 43).
Структурните компоненти на езика са относително самостоятелни и
в същото време се намират в диалектическо единство през всички периоди
на езиково-говорното развитие.
Фонетическата субсистема е проучена най-пълно в аспекта на
нейното формиране и развитие. Овладяването на звуковете е подчинено
на определена последователност, която е показана в следващата таблица.
Таблица 1. Последователност на поява на звуковете във
фонетическата субсистема
Етап
(ред)
1
2
3
4

Фонеми
Ъ А О У И
П Б М
Т’
П’ Б’ М’ С’ Ц’
С
Ш

Е
Д’
Н’ К Г Х Ф В
Т Д ДЗ’ З’ Н К’ Г’ Х’ Ф’ В’
Ц ДЗ
З
Ч ДЖ
Ж

Й
Л’
Л
Р Р’

Звуковете от първия и втория ред се овладяват нормално през
първата – втората година.
Звуковете от третия ред се овладяват нормално през третата –
четвъртата година.
Звуковете от четвъртия ред се овладяват – до петата година.
След петата година неправилното произношение на звуковете е
патологично явление. Класификацията ,,патологично” не трябва да се
приема в абсолютния смисъл.
Разработването на критерии за определяне степента на говорното и
езиковото развитие е в своето начало. Набелязват се обективни критерии
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за обща оценка на езиково-говорното развитие и за оценка на
фонетическата, лексическата, граматическата и прозодическата
субструктура. В практиката се прилагат описателни показатели за оценка.
Звуковете се овладяват чрез езика (думите) постепенно, но в
определена последователност, която дава основание да се очертае следната
онтогенетична периодизация на артикулацията:
1. Ранен онтогенезис (0 – 1 г.): гласните А, Ъ, О, У, Е, И;
съгласните М, П – Б
2. Среден онтогенезис (1 г. – 1 г. 6 м.): Н, Т – Д, Ф – В, Й, Х
3. Среден към късен онтогенезис (1 г. 6 м. – 2 г. 6 м.): К – Г, С
– З, Ц – ДЗ
4. Късен онтогенезис (2 г. 6 м. – 5 г.): Ш – Ж – Ч –– ДЖ, Л – Р
За съжаление, в нередки случаи, и в частност при дисфазия на
развитието, може да се открие и закъснение при овладяването на
артикулационните пози и неправилното им усвояване.
„Дисфазия на развитието” е много употребяван термин днес, макар
че префиксът „дис-“ класически сочи разстройство, разпад или частично
нарушение, докато при дисфазия на развитието е налице недоразвитие,
несформираност на езиковата функция. Първоначално афазията, а по
аналогия и дисфазията се разглеждат в две основни форми: моторна и
сензорна. Но постиженията в невропсихологията, изясняването на
организацията на мозъчната дейност води до разбирането, че езиковите
нарушения не могат да се отдават само на поражения в т. нар. речемоторна
или в т. нар. речесензорна зона на мозъка. Под влияние на тези знания и
благодарение на синтеза им със знания от сферата на лингвистиката и
психолингвистиката моторните форми започват да се бележат като
експресивни (дисфлуентни), а сензорните – като импресивни или рецептивни
(флуентни).
В логопедията има и друго понятие за означаване на езиковите
нарушения на развитието – алалия. Това е общоприето до сега. Думата
„алалия” има гръцки произход и означава: „а” – ‘отрицание, липса’, „lalia”
– ‘говор, реч’. Или в превод терминът „алалия“ означава ‘липса на реч’.
Тази липса на реч се проявява при нормално развит слух и първично
запазени умствени способности.
Терминът „алалия” е въведен за разграничаване на особената форма
на липса на реч у децата за разлика от липсата на реч или нарушението й
при афазията.
През 19. век швейцарският лекар Шулц въвежда диадата алалия –
дислалия преди появата на термините „афазия” и „дисфазия”. В нея
алалията означава ‘пълна липса на реч’, а дислалията – ‘нарушена реч’.
Нарушенията в тази диада той свързва с разтройства в артикулационния
механизъм (5), а не с езиковата способност. Шулц визира едновременно
говорни и езикови нарушения, тъй като липсата на речева продукция може
да е следствие от говорни (анартрия) или от езикови дисфункции (афазия).

Том I, Брой 1

185

Във всички случаи във времето на появата си с „алалия” се означават
широк спектър комуникативни нарушения с разнообразна етиология,
отличаващи се липса на реч.
В средата на 20. век в руската логопедия алалията се дефинира
като първично нарушение в развитието на говоримия език, възникващо
при запазени слух и интелект. Алалията се разделя на моторна и сензорна.
Моторната се смята за следствие от поражения в речедвигателната зона
на главния мозък, а сензорната – за следствие от поражения в
речеслуховата зона на главния мозък. В тази версия терминът е познат в
българската логопедия, където все още е много употребяван, като с него
се означават всички езикови нарушения на развитието, първични и
вторични.
Актуалността на проблемите, свързани с артикулационните
нарушения при дисфазия на развитието, както и значимостта на тяхното
своевременно идентифициране и отстраняване определя избора на
настоящата тема.
Цел на изследването е да установи какви артикулационни
нарушения се срещат при деца с дисфазия на развитието.
Задачите, които се поставят във връзка с целта, са:
– Да се проучат литературните източници по проблема за същността
на езиково-говорното недоразвитие при дисфазия на развитието, както и
терминологичните дискусии.
– Да се направи кратък преглед на формирането на езика и развитието
на говора.
– Да се направи общ преглед на артикулационните нарушения и да
се представи класификация на основните артикулационни нарушения.
– Да се изготви и приложи подходящ лексичен материал за
изследване на артикулационните нарушения при деца с дисфазия на
развитието.
– Да се проведе изследване според планираната методика с цел да
се установи какви артикулационни нарушения се срещат при деца с
дисфазия на развитието.
– Да се представят и анализират резултатите от направеното
изследване.
– Да се направят изводи и препоръки за преодоляване на
артикулационните нарушения като част от симптоматиката на дисфазия
на развитието.
В изследването са включени 9 деца с дисфазия на развитието на
възраст 5 – 6 години.
Предмет на изследване са артикулационните нарушения при деца
с дисфазия на развитието.
Проучването в разработката е осъществено в логопедичен
кабинет в гр. Стара Загора.
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Методиката на изследването включва: анализ на литературни
източници, синтез на теоретичния материал, логопедично изследване на
посочените деца, констатиращ експеримент – чрез него се установи типът
на артикулационните нарушения, които са на база общото езиково-говорно
недоразвитие при децата с дисфазия на развитието.
Изследователската дейност премина през следните етапи на работа:
Първи етап:
– анализ на литературни източници по проблема;
– синтез на теоретичния материал;
– изграждане на концепция и работна програма.
Втори етап:
– логопедично изследване;
– констатиращ експеримент.
Трети етап:
– обработка на резултатите;
– анализ на резултатите.
В предприетото изследване беше използвано:
– изговаряне на думи, посочени на картина или чрез въпроси от
логопеда;
– съставяне на разказ по картина;
– съставяне на разказ по серия от картини;
– беседа с изследваните деца.
Видът на нарушението е определено на база на:
– анализ на типовете грешки: липси, замени, изопачавания;
– категорията нарушени звукове: ротацизъм, ламбдацизъм,
сигматизъм, капацизъм, гамацизъм, тетизъм, делтизъм;
– броя на консонантните групи с неправилна артикулация: мономорфен
(нарушен един звук) или полиморфен тип (нарушени два или повече звука
от различни групи).
Артикулационните нарушения са съобразени с нормалната звукова
и фонологична онтогенеза.
При изследването се работеше индивидуално с всяко дете. В
логопедична карта се отразени данните, необходими за изследването,
доказващи типа на артикулационните нарушения при деца с дисфазия на
развитието. Задачите са еднотипни и съобразени с възрастовите особености
на децата. Освен начина на артикулиране на звуковете (изолирано, в серия
опозиционни фонеми, думи и спонтанна реч) беше обследвано и
състоянието на говорния апарат, както и фонематичният слух.
Артикулационните нарушения бяха обобщени и анализирани за всяко
дете. Визуалното им представяне е по-долу (таблица 2).
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Таблица 2. Общо представяне (анализ на типовете грешки: липси,
замени, изопачавания)
Фонеми
Дете
Л. Т.
З
Л
И
Е. И.
З
Л
И
С. Д.
З
Л
И
Н. К.
З
Л
И
Д. Г.
З
Л
И
С. Т.
З
Л
И
А. М.
З
Л
И
Г. Г.
З
Л
И
Т. М.
З
Л
И

П Б М Т
+

+
+

Д Н К

Г

Х Ф В С Ц

З

Л Ш Ч Ж Р общо

+

+

2
14
1
2
16
1
1

+

8

+

+

2

+

+
+

2
1

+

+
+

2
5
10

+

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

8
6

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Мономорфният тип артикулационни нарушения при две деца се
изразява в неправилно произношение на вибрантния звук Р и неправилно
произношение на алвеоденталния звук Л. При едното дете се наблюдава
неправилно произношение на звук Р и звук Л, както и замяна на звук Р с
звук Л. Изопачаването на съгласния звук Л се изразява в билабиална
артикулация, при която активната учленителна роля поемат устните вместо
езика. Другият нарушен звук Р се замества от звук Л или се произнася
веларно или увуларно.
Полиморфният тип артикулационни нарушения съществуват при
шест от изследваните деца. Полиморфната форма на нарушението
представлява съчетание от различни варианти на ламбдацизъм, ротацизъм,
сигматизъм, капацизъм, гамацизъм, тетизъм, делтизъм, хитизъм, пюизъм
и бетацизъм.
Като обобщение от направеното изследване може да се каже, че
при децата с дисфазия на развитието речниковият запас е беден, ограничен
в рамките на битовата тематика. Думите се използват неточно, има
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дифузност на значенията им. Замяната се проявява най-често при глаголите.
По-голямата част от децата не използват предлози, частици, прилагателни
имена, умалителната форма на съществителните. Липсва форма за личното
местоимение „аз” в първо лице, единствено число. Не използват синоними,
антоними, понятия (обобщения). Трудности имат при обясняване значенията
на думите (липсва многозначност), не са изградени семантични полета,
нарушена е морфологичната сформираност на думите (липсват представки
и наставки), нарушено е словообразуването. Имат затруднения при
комуникация и номинативната речева функция. Имат също проявен
аграматизъм в импресивния и в експресивния език, който се изразява в:
липса на съгласуваност по род и число на съществителни имена, глаголи и
прилагателни имена; изпускане и неточна употреба на местоимения;
нарушена последователност на думите в изреченията; неразбиране точното
значение на предлози и частици и изпускането им в речта; неразбиране на
логико-граматически конструкции; липса или ограничено използване на
прости разширени изречения. Семантичните нарушения се проявяват в
неразбиране на смисъла и значенията на думите. Липсата на многозначност
на думите стеснява значението на информацията от изречението, прави го
неразбираемо.
При изследваните деца с дисфазия на развитието се наблюдава
неравномерност на нарушенията на езиковата система. Има деца с
преимуществена несформираност на фонетико-фонематичната система,
други – с нарушения преди всичко в граматичната система, а трети – с
относително равномерна несформираност на всички езикови системи.
По отношение на мисловните процеси децата с дисфазия на
развитието изостават в овладяване на мисловните операции (сравнение,
анализ, синтез, абстракция и обобщение). Преобладава нагледнодейственият характер на мисленето. Вниманието на тези деца е
неустойчиво. Характеризира се с лабилност, слаба концентрация и малък
обем.
Всичко това доказва, че съществуващите артикулационни нарушения
при деца с дисфазия на развитието са на база общото им езиково-говорно
недоразвитие, а отстраняването им зависи от формирането на езиковата
система.
В резултат на проведеното изследване се стигна до следните изводи:
Изследваните деца с дисфазия на развитието проявяват силно
изразен речев негативизъм и ниска говорна активност.
При изследване на логопедичния статус се открояват фонетикофонематични, лексични, граматични и семантични затруднения и
особености. Фонетико-фонематичните нарушения се изразяват в
невъзможност или в различна степен на несформираност на артикулемите
и фонемите.
Фонетичните особености са в тясна връзка с лексичното и
граматичното речево развитие, като приемаме, че развитието на

Том I, Брой 1

189

фонетичната страна на речта в значителна степен зависи от развитието на
речника, даже се определя от него.
В експресивния език на изследваните деца се срещат много грешки
при възпроизвеждане на звуковия състав на думите, макар че изолирано
даден звук могат да произнесат правилно. Има затруднения при свързване
на отделни звукове, трудно се формира динамичен артикулаторен стереотип
и е затруднено превключването от един звук към друг. Това води до
нарушена ритмическа структура на думите, изразяваща се в изпускане на
срички и звукове, неправилно произношение и замяна. Нарушенията в
произнасянето на звуковете са на езиково равнище.
Връзката между фонетичната и лексичната страна на езика при
водеща роля на лексичната се изразява в разширяване на речника, който
стимулира появата на нови звукове, от една страна, а от друга – новите
артикулеми се затвърдяват в думите. Развитието на фонетичната страна
се определя в значителна степен от речниковата страна.
Езиково-говорното нарушение има пряка връзка с развитието на
грамотността. Децата с нарушена артикулация следствие от фонологичен
езиков дефицит имат сериозни затруднения в овладяването както на езика,
така и на процесите „четене” и „писане”. В тези случай е необходимо
терапията за отстраняване на артикулационните нарушения да започне
възможно най-рано.
ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов, В. Логопедия. София, 1972.
2. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи. Москва, 1961.
3. Люблинская, А. А. Детска психология. София, 1978.
4. Стамов, В. Логопедия. Благоевград, 1989.
5. Волкова, Л. С., Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Б. М. Гриншпун
и др. (под ред. Л. С. Волкова). Логопедия. Москва, 1989.
Рецензент: проф. д-р Венета Кацарска

190

Volume I, Number 1
ОСОБЕНОСТИ В УСТНАТА РЕЧ ПРИ ДЕЦА
СЪС СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА
СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ
Таня Алтънова
магистърска програма ,,Специална педагогика”
SPECIAL FEATURES IN ORAL SPEACH IN CHILDREN
WITH SPECIFIC DISORDERS OF LEARNING ABILITY
Tania Altanova
Маster’s Degree Programme in Special Education

Abstract: In the article the special features in oral speech for pupils
form first grade with specific disorders of learning ability are described.
The study has been probed with students from first grade, at the age of 7 –
8 years from “Petar Beron” primary school: includes a study of expressive
and impressive, speech, and on this basis, draw conclusions and
recommendations.
Key words: specific learning disorder, speech, elementary school,
“Dr. Petar Beron” Yambol
Човешката реч е сложен психичен феномен, който е от съществено
значение за пълноценното съществуване на личността. Чрез речта хората
изразяват своите мисли, чувства и желания. Комуникативната функция на
речта е тази, която осигурява контакт с другите и повишава познавателните
възможности на човека, както и неговата мисловна дейност.
,,Комуникацията е процес на обмяна на идеи и информация между
участниците в нея. Този процес протича в две измерения: кодиране,
генериране на съобщения и декодиране, разбиране на съобщение” (Ценова
2001).
Комуникацията е същността на социалните взаимоотношения. ,,За
да се осъществи комуникативният акт, говорещият и слушащият трябва
да разполагат с един и същи лингвистичен код – езикова система, която е
еднаква и за двамата по форма, съдържание и употреба” (Тодорова 2007).
Това е необходимо условие, за да се подсигури правилното функциониране
на процесите езиково кодиране и езиково декодиране на вербална
информация.
Формирането на устната реч е изключително сложен процес, който
се извършва през определени сензитивни периоди в онтогенезиса на детето.
В процеса на нейното развиване се оформят двете й страни: експресивна и
импресивна. Всяко закъснение в появата на речта създава предпоставки
за закъснение в цялостното развитие на детето.
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При децата със затруднение в процеса на учене речта се отличава с
редица особености, които я различават от речта на останалите деца.
Затрудненията се обуславят от нарушенията в сегментния анализ на
лингвистичните единици. Тези затруднения се проявяват и в импресивната,
и в експресивната реч.
В рецептивната реч трудно се извежда смисълът и значението на
думите, вербалната информация е невъзможно да се осмисли. Не е овладян
ефектът на езиковото възстановяване.
В експресивната реч се наблюдава аграматизъм и лимитиран
речников фонд, трудно се използват реверсивни думи особено в персонален
контекст, трудно се подреждат изолирани патерни и факти в логическа
последователност. При някои деца са налице артикулационни проблеми,
затруднена е вокализацията. В известен смисъл правилата – фонологични,
семантични, лексикални и граматични, остават неусвоени. (ЛевтероваГаджалова 2001).
Имайки предвид огромната роля, която има устната реч в човешкия
живот, темата за развитието и особеностите й при децата със затруднения
в процеса на учене е изключително важна и значима. Въпросът за
диагностиката и обучението на деца със затруднения в процеса на учене в
нашата страна все още не е решен и е все така актуален, липсват
достатъчно литературни източници, а броят на учениците от тази категория
нараства. За съжаление, малко от учителите в масовите училища са
информирани за същността на проблема. За мнозина от тях проблемите
на тези деца се коренят в липсата на училищна мотивация,
недисциплинираност, грешки във възпитанието или др. Актуалността на
проблема и значимостта на темата, свързана с особеностите в устната
реч при деца със специфични нарушения на способността за учене,
провокира личния ми интерес.
Основната цел, която се поставя с това изследване, е на базата на
литературен анализ и предприемане на експериментално проучване да се
открият особеностите на устната реч при ученици с нарушение на
способността за учене от първи клас и на тази база да се направят
съответните изводи и препоръки с цел повишаване ефективността на
непосредствената практическа работа.
Поставената цел би могла да се постигне чрез декомпозирането й и
формулирането на конкретни задачи. От една страна, по своята същност
те могат да се определят действително като задачи, а от друга – отразяват
в известен смисъл и етапите, съпътстващи подготовката на изследването
като цяло. В този смисъл по-важните задачи са:
·
Да се проучи специализираната научна литература,
свързана пряко или косвено с избраната актуална тема и съдържаща в поконкретен план информация за формирането на устната реч при ученици с
нарушение на способността за учене от първи клас.
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·
Да се състави методика и процедури за изследване на
устната реч на ученици от първи клас.
·
Да се определи контингентът на изследването.
·
Да се осъществи самото изследване.
·
Да се фиксират резултатите.
·
Да се осъществи качествен и количествен анализ на
резултатите.
·
Да се съставят изводи и препоръки към родители, учители
и специалисти, работещи с ученици с нарушение на способността за учене.
Предмет на изследването е устната реч и процесите, които влияят
върху формирането й. В качеството на обект се приемат особеностите на
устната реч при деца с нарушения на способността за учене.
Контингентът на изследването са ученици от първи клас с
нарушение на способността за учене. Изследвани са 10 деца от Основно
училище ,,Д-р Петър Берон” – гр. Ямбол, учащи в първи клас, на възраст
7 – 8 години. 7-годишните ученици са: С. А. (момиче), Д. В. (момиче), Т.
Г. (момче), П. И. (момче). Учениците на 7,5-годишна възраст са: Б. А.
(момче), Я. В. (момче), К. В. (момиче), Г. П. (момче). Учениците на 8годишна възраст са: В. Г. (момиче) и И. Г. (момче).
За целите на настоящото изследване е използвана методика и
процедури, целящи разкриване на особеностите в устната реч при ученици
с нарушение на способността за учене от първи клас на начална училищна
възраст.
Методиката на изследването включва изследване на експресивната
и на импресивната реч. Както е известно, експресивната реч е
способността за предаване на устна информация чрез лингвистично
кодиране, а импресивната реч – способността за разбиране на устна
информация чрез лингвистично декодиране.
Първата част от изследването включва изследване на
експресивната реч.
За целта се прилагат:
1. Назоваване на различни думи (предмети, действия) по инструкция
в преднамерено организирани условия (използване на дидактичен картинен
материал).
2. Съставяне на прости двусловни и/или трисловни изречения по
инструкция в преднамерено организирани условия (използване на картинен
дидактичен материал).
3. Съставяне на текст по картинка в преднамерено организирани
условия.
В първата задача от изследването на експресивната реч се използват
10 картинки, на които са изобразени различни предмети. На учениците е
зададен следният въпрос: ,,Какво виждаш на картинката?”.
Детето трябва да разгледа картинките и да ги назове:
1. ябълка;
2. топка;
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3. куче;
4. кола;
5. риба;
6. влак;
7. блуза;
8. пате;
9. бебе;
10. петел.
Във втората задача от изследването на експресивната реч се
използват 10 картинки, на които са изобразени различни действия, по които
учениците трябва да съставят 10 изречения. На учениците е зададен
въпросът: „Какво прави?”.
Ученикът трябва да отговори:
1. Момичето рисува картина.
2. Малкото коте спи.
3. Рибата плува във водата.
4. Зелената жабата скача.
5. Птицата лети.
6. Момчето играе с топка.
7. Момчето чете книга.
8. Момичето се мие.
9. Бебето плаче.
10. Слънцето грее.
В третата задача от изследването на експресивната реч се използват
10 картини, по които учениците трябва да съставят кратък разказ. На
учениците е поставена задача: ,,Разкажи какво става на тази картинка”.
Ученикът трябва да отговори на въпросите:
1. Кои герои са изобразени на картинката?
2. Къде се развива действието?
3. Какво правят героите?
Критериите, по които се оценяват учениците, са:
1. Разговорна реч – достатъчно бърза, без запъвания.
2. Изречения – служи си с добре структурирани сложни изречения,
като се използват един или няколко съединителни съюза.
Втората част от изследването включва изследване на
импресивната реч.
За целта се използват следните задачи:
1. Посочване на назован от изследователя предмет или съответно –
действие (дидактичен материал – картинки) – 5 стимула.
2. Единствено и множествено число (дидактичен материал –
картинки) – 10 стимула.
3. Употреба на предлози (дидактичен материал – картинки) – 5
стимула.
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В първата задача от изследването на импресивната реч се използваха
5 картинки, на които са изобразени различни предмети и действия. На
учениците са поставени следните задачи:
1. Покажи на коя картинка има нарисувана топка.
2. Покажи на коя картинка виждаш блуза.
3. Покажи на коя картинка е нарисувано бебе.
4. Покажи на коя картинка момичето рисува.
5. Покажи на коя картинка котето спи.
Във втората задача от изследването на импресивната реч се
използваха 5 двойки картинки, на които са изобразени съответно един и
повече предмети. На учениците бяха зададени следните въпроси:
1. На коя картинка виждаш една ябълка?
2. На коя картинка виждаш пет кукли?
3. На коя картинка има една чаша?
4. На коя картинка има нарисувани три самолета?
5. На коя картинка виждаш една кола?
След това на ученикът се дават инструкции да образува множествено
число на думите от картинките. Ученикът трябва да отговори:
1. ябълка – ябълки;
2. кукла – кукли;
3. чаша – чаши;
4. самолет – самолети;
5. кола – коли.
В третата задача от изследването на импресивната реч се използваха
5 картинки, на които са изобразени чаша и чиния. На учениците бяха
зададени следните въпроси:
1. На коя картинка чашата е пред чинията?
2. На коя картинка чашата е върху чинията?
3. На коя картинка чашата е зад чинията?
4. На коя картинка чинията е до чашата?
5. На коя картинка чинията е върху чашата?
След това изследващият посочва картинка и задава въпроса: ,,Къде
се намира чашата спрямо чинията на тази картинка?”. Ученикът трябва
да отговори:
1. Чашата е пред чинията.
2. Чашата е върху чинията.
3. Чашата е зад чинията.
4. Чинията е до чашата.
5. Чинията е върху чашата.
Изследването се проведе в рамките на 20 – 30 минути. Учениците
се намираха в добре позната обстановка – в класната стая. Предварително
бяха предприети мерки за ограничаване на факторите, които могат да
отвлекат вниманието на децата: изследването се проведе при тишина, а в
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стаята, в която то се провеждаше, децата влизаха едно по едно. При всички
ученици стимулите се подаваха в една и съща последователност и с едни
и същи инструкции. Всички неправилни отговори на децата се проверяваха,
за да няма случайни грешки в изследването.
Резултатите са подложени на количествена и качествена
обработка и анализ.
При учениците от тази група има 100 % отговор на подадените
стимули, използвани за разкриване на особеностите на експресивната реч
в първите две задачи. В третата задача от изследването на експресивната
реч, при която учениците трябва да съставят кратък разказ, има 60 %
тотален отказ да отговорят на подадения стимул. Останалите 40 % от
изследваните ученици с нарушение на способността за учене отговарят
на подадения стимул след неколкократно повторение, като трудно
концентрират вниманието си.
При изследване на импресивната реч има 100% отговор на
подадените стимули в първата задача – учениците посочват назован от
изследователя предмет или действие. При задачата за определяне на
единствено и множествено число правилен отговор на подадените стимули
дават 60 % от учениците, а с посочване и употреба на предлози са се
справили 40% от учениците.
Качественият анализ предполага да се изясни характерът на
допусканите грешки и случаите, в които учениците се затрудняват наймного. При 10 % от изследваните ученици от първи клас с нарушение на
способността за учене не се наблюдават никакви особености на устната
реч. При 90 % от учениците устната реч се характеризира с редица
особености в произношението на определени съгласни звукове: [Ж], [Л],
[Р], [К], [Б]. Изследваните ученици заместват палатоалвеолната съгласна
[Ж] с палатоалвеолната [Ш] и алвеоденталната [З], билабиалната съгласна
[Б] с билабиалната съгласна [П]. Неправилно произнасяне се среща при
артикулацията на алвеоденталната съгласна [Л] и ретрофлексната съгласна
[Р], които се произнасят съответно билабиално и веларно. Пропускат
вибрантната съгласна [Р] и латералната съгласна [Л]. 20 % произнасят
веларната съгласна [К] назално.
На базата на проведеното изследване и на резултатите от направения
качествен и количествен анализ могат да се направят следните изводи.
Особености в устната реч има при 90 % от изследваните ученици с
нарушение на способността за учене от първи клас. Откриват се следните
артикулационни нарушения: ротацизъм, ламбдацизъм, капацизъм (Кацарска
2001). Нарушенията се откриват както от мономорфен, така и от
полиморфен тип. Артикулационните нарушения при учениците с нарушение
на способността за учене от първи клас са повече при момчетата, отколкото
при момичетата (в съотношение 2:1). При учениците с нарушение на
способността за учене се наблюдават и други фонологични нарушения
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освен липса, замяна и пропуск на звукове. Такова нарушение е назалното
произношение.
Според характера на грешките, които учениците допускат в
артикулацията на звуковете, с най-голям процент на разпространение е т.
нар. грешки от типа „пара” – 65 % от всички грешки. На второ място са
грешките от типа „дис” – 32 % от всички грешки. Грешките от типа „А”
представляват 3 % от всички допуснати грешки.
Учениците с нарушение на способността за учене нарушават и
лексикалните правила. Те заместват глаголи със съществителни имена,
рядко използват прилагателни имена, не си служат с предлози и частици,
изпитват трудности при локализиране на ударението. Не създават
граматически правилни изречения – най-напред подбират думите с
конкретно значение, а тези с абстрактен характер се поставят накрая или
се пропускат. При създаването на кратък разказ при 60 % от учениците
има тотален отказ, при 20 % речта е със запъвания, като преобладават
простите и непълните изречения, и при 20 % от учениците речта е
достатъчно бърза, но с паузи, те съставят сложни изречения, но
стереотипно използват един съюз.
При изследване на импресивна реч 40 % от учениците с нарушение
на способността за учене не определят единствено и множествено число
на предметите и 30 % не разбират смисъла на предлозите и съответно не
ги използват.
На основание проведеното изследване и на базата на проведения
качествен и количествен анализ могат да се предложат следните
препоръки.
– 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. При възникнали съмнения е необходимо да се проведе
консултация с логопед и паралелно с това е препоръчително да се проведе
консултация с педиатър (или друг специалист), за да се установи дали
трудностите на детето не са предизвикани от физически проблем със слуха,
зрението или мозъчното функциониране.
– В логопедичната работа да се развива зрително-моторната
координация, да се развиват фонематичният слух и слуховият анализ, да
се изгражда правилна артикулация на всички звукове, да се внасят
емоционални и игрови моменти в работата, материалът да се дозира
съобразно конкретните възможности на учениците, да се работи върху
плавността и прозодиката на речта, да се ползват имитационни,
подражателни движения, чрез които се формира общомоторна свободна
експресивност, да се изследва импресивната и експресивната реч.
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– Наложително е и психологическо тестиране, което може да се
проведе от училищния психолог. От особена важност е да се установят
благоприятни отношения с учителите и с персонала на училището, да се
осигури тяхното сътрудничество, за да се открият начини детето да се
адаптира и да работи съобразно разстройството си.
– Важно е в семейството да бъдат внимателни към емоциите и
чувствата на детето си; да приспособят очакванията си спрямо
възможностите му; да проявяват търпение; да намерят баланса между
подкрепянето на детето и свръхпредпазването; да насърчават детето да
развива умения в областите, в които няма разстройство (спорт, театър,
творчески начинания), да търсят дейности и социални кръгове, които не
изискват добро представяне в сфери, в които детето се чувства сигурно.
– Благодарение на своевременното диагностициране, правилната и
навременна логопедична работа, работата в екип и обучителната дейност
могат да се преодолеят особеностите в устната реч при деца с нарушение
способността за учене.
– Овладяването на устната реч оказва благоприятно влияние върху
цялостното формиране на детето с нарушение способността за учене като
личност. Благодарение на речта се заздравяват връзките на детето със
социалната среда и се увеличават възможностите му да възприема света
в неговото многообразие.
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Abstract: This article examines one of the most controversial and
pressing topics of our time – the theme about specific disorders of the ability
to learn. It discloses the specifics of the modern public situation in
Bulgarian schools that in primary school age, the age of interactions
between cognitive, language, emotional and social functioning are
recognized group of children for whom it is difficult to deal with the learning
of the material. A study on reading and writing in children with specific
disorders of learning ability is presented. All mistakes made by the
respondents are described and explained, conclusions are made on
recommendations for early diagnosis and therapy of children with
developmental dyslexia. This article is of interest to speech therapists, school
psychologists, elementary school teachers, and all who are interested in
children with developmental dyslexia.
Key words: specific learning disorders, primary school age, reading
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Специфичните нарушения на способността за учене – дислексия, са
една от най-дискусионните, динамични и развиващи се области в нашето
съвремие. Те пораждат проблеми, конфликти и дебати сред изследователи,
автори и организации. Но въпреки многото отворени въпроси
съществуването и значимостта на този проблем изисква неговото
признаване и приемане, вслушване в потребностите и нуждите на децата и
вписването им в света, в който живеят.
Индивиди със специфични нарушения на способността за учене е
имало във всички времена, във всички социални нива и раси. Специалисти
от различни сфери на познанието – психолози, медици, педагози, логопеди,
както и родители на такива деца продължават усилията си да проникнат в
природата на специфичните нарушения в способността за учене, което
разширява дефинициите и интерпретацията на нарушението, прецизира
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диагностичните критерии и дава възможност за разработването на
адекватни терапевтични програми, чрез които да се подобрят училищните
и социалните успехи на индивидите, носители на тези нарушения.
Специфичните нарушения на способността за учене – дислексия, избягва
етикирането на децата и се възприема като нещо временно, подлежащо на
корекция. Терминът ни внушава и добра прогноза, която зависи от
индивидуализацията на преподаването.
През последните години специалистите насочват вниманието си към
специфичните нарушения на способността за учене – дислексия, по няколко
основни причини. Те се предопределят главно от факта, че образованието,
квалификацията и социалната реализация са актуални въпроси пред всяко
едно общество. И в световен мащаб нараства броят на децата, посещаващи
училище и проявяващи интерес към собствения си прогрес. Причина за
повишения интерес са и доказателствата, че някои емоционални проблеми
в юношеството са свързани с училищни затруднения в по-ранна възраст.
А може би и „причините за това е в редуцирането на тежки детски
заболявания и вече е възможно вниманието на специалистите да бъде
привлечено от неживотозаплашващи проблеми” (Матанова 2003).
Познанието на хората в областта на специфичните нарушения на
способността за учене нараства всекидневно с динамична скорост. Това
нарушение е обект на изследване и интерпретация от българските
специалисти от началото на 80-те години. В българската специализирана
литература през 2001 г. Ваня Матанова (Матанова 2003) дефинира термина
„специфични нарушения на способността за учене”, според който той не
включва само едно единствено нарушение, „а отразява една обща
категория специфични нарушения в ученето и научаването и се отнася до
способности в няколко области на функционирането: импресивна реч,
експресивна реч, основни четивни умения, разбиране на прочетеното,
основни умения за писане, основни математически умения и
математическо мислене”.
Във всяка една от изброените области – заедно или поотделно –
могат да се наблюдават специфични нарушения на способността за учене.
Тези нарушения се съпътстват и от дефицити на социалните умения, от
емоционални, поведенчески и когнитивни дефицити. Важно е да се
отбележи, че при тези индивиди трудностите в обучението не са
предизвикани от наличието на сензорни увреди, умствена изостаналост
или отрицателните влияния на средата и на икономическите условия на
живот. При определянето на специфичните нарушения „основен критерий
е концептът за несъответствието между потенциалните възможности и
реалните достижения, т. е. индивидът демонстрира умения,
несъответстващи на очакваните за възрастта, социокултурната среда и
обучението” (Матанова 2001).
Тенденцията, която се наблюдава през последните десетилетия, е
свързана с увеличаването в масовото училище на броя индивиди с
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нарушения в ученето и усвояването на учебното съдържание. Обяснение
на този факт можем да търсим както в увеличените диагностични
възможности на съвременната психология и диагностика, така и в
промененото разбиране, че интелектуалното развитие определя училищните
достижения. Освен това обществото постепенно, но трайно осъзна
проблема „специфични нарушения на способността за учене“, в резултат
на което започна да изисква от образователните институции адекватна
помощ за тези ученици.
Изследването на деца със специфични нарушения на способността
за учене започва следствие от потребността да се разберат
индивидуалните различия на индивиди, демонстриращи дефицити в
разбирането и усвояването на устната и писмената реч при съхранено общо
интелектуално функциониране. Разбирането на тези индивидуални различия
би могло да осигури на тези ученици такъв тип обучение, каквото те не
получават в общообразователната система, но едновременно с това се
оказват неподходящи за обучение и в специалните училища.
Изследванията на различните автори показват голямо разнообразие
от вербална и невербална симптоматика, която по особен начин повлиява
върху постиженията, поведението и адаптацията на учениците. В тази
връзка следва „логопедичната терапия да бъде такава, че да се работи
както за преодоляване на трудностите в четенето и писането на децата,
така и за стимулиране на всички основни когнитивни функции, които
участват в тяхното усвояване” (Тодорова 2007).
Избраната от мен тема е една от най-дискусионните и актуални
теми в нашето съвремие, защото разкрива спецификата на съвременната
обществена ситуация в българското училище и подчертава, че в началната
училищна възраст, възрастта на ежедневни предизвикателства, на
взаимодействия между когнитивно, езиково, емоционално и социално
функциониране се разпознават група от деца, които трудно се справят с
усвояването на учебния материал.
Много са отворените въпроси за съществуването и значимостта на
този проблем. Но децата със специфични нарушения на способността за
учене изискват неговото признаване и приемане, вслушване в потребностите
и нуждите им и вписването им в света, в който живеят.
Основната цел на изследването ми е с емпирично проучване –
осъществяване на изследване на четенето и писането при ученици с
нарушение на способността за учене от втори клас; откриване на
особености в това отношение и на тази база – съставяне на изводи и
препоръки за подобряване на резултатите.
Постигането на целта се осъществи чрез решаването на следните
задачи:
· проучване научната литература по темата, съдържаща информация
за особеностите на четенето и писането при ученици с нарушение на
способността за учене от втори клас;
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съставяне на методика и процедури за изследване на четенето и
писането на ученици от втори клас;
определяне контингента на изследването;
осъществяване на изследването;
анализ на резултатите;
 съставяне на изводи и препоръки към родители, учители и
специалисти, работещи с ученици с нарушение на способността за учене.
Предмет на изследването ми са двете страни на един и същ процес
– четенето и писането на деца с нарушения на способността за учене.
Обект на изследването са особеностите в четенето и писането на
посочената категория деца и открояването на затрудненията и грешките.
В изследването взеха участие 10 ученици. Те са във втори клас в
Основно училище ,,Д-р Петър Берон” – гр. Ямбол. Учениците са на възраст
8,5 – 9 години.
За целите на настоящото изследване беше апробирана методика и
процедура, целящи разкриване на особеностите на четенето и писането
при ученици с нарушение на способността за учене от втори клас на начална
училищна възраст.
Подготовка на стимулен материал – думи, изречения, текстове и
картинки, подходящи за четене и писане на ученици от втори клас.
Текстовете са взети от практическото ръководство за корекция на писането
на Р. Якимова (4) и практическото ръководство за корекция на четенето
на Р. Якимова (5), а подборът им е направен след консултиране с начални
учители.
Изследването се проведе в удобен за учениците момент (ден и час),
в позната учебна среда (класната стая) и в рамките на 30 – 40 минути в
два последователни дена.
С всеки един от учениците изследването е направено пълно – чрез
прилагане на всички стимули, а резултатите са отразени в индивидуални
протоколи. При всички ученици задачите са подавани в една и съща
последователност и с едни и същи инструкции. Резултатите са подложени
на количествена и качествена обработка и анализ.
Първата част от изследването включва изследване на четене с
разбиране на прочетеното при ученици с нарушение на способността за
учене от втори клас на начална училищна възраст.
В първата задача от изследване на четенето се използват 20 думи и
5 картинки, на които са изобразени различни предмети. Ученикът трябва
да прочете думите и покаже думата, която отговаря на картинката.
котлон – печка – мечка – фурна
/ моркови – макарон –
морени – морков
красавица – краставица – салата – красив
/колан – кола –
круша – кораб
каса – маска – маса – мусака

202

Volume I, Number 1

Във втората задача от изследване на четенето на изречения се
използваха 5 картинки и 15 изречения. Ученикът трябва да прочете
изреченията под картинките и да посочи вярното изречение:
Момчето играе с топка. Момичето играе с топка. Момичето
хвърля топка.
Момичето свири на китара. Момчето свири на китара. Момчето
слуша музика.
Момичето чете вестник. Момичето чете книга. Момичето чете
писмо.
Кравата дава мляко. Кравата коси трева. Кравата пасе трева.
Заекът яде зеле. Заекът яде моркови. Заекът яде макарони.
В третата задача от изследване на четенето се използва 1 текст и
8 картончета с написани думи. Трета задача се проведе на две нива. Първо
ниво включва прочит на текста на глас. Второ ниво включва отговор на
въпроси към текста. Отговорите се избират от 8 думи, записани на
картончета.
Куклата на Мария
Снощи на Мария й подариха кукла. Това беше хубава кукла от
порцелан, със сини очи и руса коса. На другия ден Мария изпусна куклата
и тя се счупи. Мария много плака, защото много обичаше своята кукла.
1. Мария получи подарък… кукла.
2. Това беше хубава кукла от… порцелан.
3. На другия ден куклата се… счупи.
4. Мария много… плака.
Втората част от изследването включва изследване на писането
при ученици с нарушение на способността за учене от втори клас на начална
училищна възраст.
В първата задача от изследване на писането се използваха 10
картинки, на които са изобразени различни професии. Ученикът трябва да
запише думите наименования на професии: учител, лекар, зъболекар,
шофьор, художник, шивач, готвач, полицай, пожарникар, строител.
Във втората задача от изследване на писането на изречения се
използваха 5 сюжетни картинки. Ученикът трябва да запише изречения,
като обясни „Кой?”, „Какво прави?”, „Къде?”.
1. Кучето спи в къщичката си. 2. Зайчето се скри под гъбката.3.
Децата играят на пързалката. 4. Патетата плуват във водата. 5. Децата
се крият зад дървото.
В третата задача от изследване на писането се използва диктовка
на текст – „Лакомото куче”.
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Основният изследователски метод, чрез който се достига до
необходимите емпирични данни, е анализът на четивната и писмената
продукция на учениците от втори клас. В по-разгърнат вид
изследователската работа в тази част се свежда до:
· прилагане на проксиметричен метод – проучване на продукти от
дейност (писане и четене) с първостепенно значение в началното училище;
· прилагане на сравнителен метод – оформяне на обобщения и изводи
въз основа на сравнение на уменията на четене и писане на учениците;
· организиране на естествен експеримент – извличане на информация
за важна способност (умения за четене и писане) на изследваните лица в
естествени за тях условия;
· допълнително са приложени и елементи на анамнестичен метод в
частта на изследването, която изисква събиране на повече сведения за
определени деца.
Въз основа на броя допуснати грешки и тяхното сумиране се
образуват индивидуалните резултати от изследването в суров вид. Те се
подлагат на математико-статистическа обработка и служат за сравнения
във връзка с поставените изследователски цели и задачи.
Грешките, които се установиха при четене и писане, са свързани с
различни невропсихични дефицити: в зрителната и слуховата перцепция, в
пространствената ориентация, в моториката, в кратковременната,
дълговременната и сукцесивната памет, във вниманието, абстрактното
мислене, импресивната и експресивната реч. Тези грешки доказват
присъствието на патология, но практически повечето от тях се срещат не
само при ученици с нарушения на ученето, а в по-малка степен и при всички
деца в началния период на ограмотяването. Всъщност разликата е не
толкова в качеството, а в количеството на допуснатите грешки. При децата
със специфични нарушения на способността за учене техният брой е
значително по-голям, а освен това те проявяват и забележителна
устойчивост, несъответстваща на етапа на обучение.
Патолингвистичните симптоми на нарушено четене и писане могат
да се представят и като грешки при четене и писане, простиращи се на
различни лингвистични нива: фонема, дума, изречение, текст. Тази
систематизация е оправдана и представлява интерес за логопедията,
доколкото насочва вниманието на логопеда към конкретни нива на
патолингвистичната симптоматика. Тя отразява най-съществените детайли
в картината на нарушенията на устната и писмената реч.
Нарушения на четенето:
на ниво фонема/графема: пропуски, замени, запъване пред букви,
повтаряне на букви;
на ниво дума: замени на думи, повторения на думи и срички от
думите, разместване и добавяне на букви и на срички в думата, разкъсване
на думи, сливане на думи и части от тях, отпадане на части от думата –
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представки, наставки, окончания, недочитане и неразбиране на прочетени
думи;
· на ниво изречение: пропуски, разместване, добавяне на думи и
словосъчетания, несъгласуване на думите, разкъсване на фрази,
нарушаване границите на изречението, недовършване и неразбиране на
прочетени изречения;
· на ниво текст: пропуски, разместване, замени, повторения, добавяне
на изречения, прескачане на редове и пасажи, загубване мястото в текста,
недочитане на текста и неразбиране на съдържанието му.
Нарушения на писането:
· на ниво фонема/графема: пропуски на букви, замени на букви на
визуален и на акустичен принцип, повтаряне на букви, писане на
безсмислени буквени редици;
· на ниво дума: замени на думи, повторения, разместване и добавяне
на букви и на срички в думата, разкъсване на думи, сливане на думи и
части от тях, отпадане на части от думата – представки, наставки,
окончания, недочитане и неразбиране на написаните думи;
· на ниво изречение: пропуски, разместване (неправилен словоред),
добавяне, повторения на думи и словосъчетания, несъгласуване на думите,
разкъсване на фрази, сливане на предлози със следходни или предходни
думи, нарушаване границите на изречението;
· на ниво текст: липса или ограничена употреба на сложни изречения,
пропуски и непоследователност в изложението на текста, прескачане на
редове и писане извън редовете, повторения на словосъчетания и фрази,
недописване на текста и неразбиране на съдържанието му.
Направените изследвания и получени резултати доказват, че
учениците с нарушение на способността за учене от втори клас имат
особености в четенето и писането, които се изразяват в неправилно
декодиране и разбиране на прочетеното и езикови нарушения, свързани с
неусвоени езикови правила (фонологични, лексикални, семантични,
граматически).
· Грешките на учениците от втори клас при четене и писане са много
разнообразни – простиращи се на макро- и микроравнището на езика, като
преобладават грешките на микроравнище и в най-голяма степен тези, които
са свързани със затруднения във възпроизвеждането на графо-фонемната
структура на езика.
· Устната и писмената продукция на изследваните ученици разкрива
голяма вариативност по отношение на честотата и устойчивостта на
отделните видове грешки. Липсва пълно съответствие между честотността
и устойчивостта на допусканите грешки. Някои грешки се отличават с
висока честотност и с по-голяма устойчивост – сливането на думи,
пропускането на букви, пропускането на думи, сливането на изречения,
неправилна употреба или сливане на предлози, редукция на гласни.

Том I, Брой 1

205

· Направеният анализ на уменията за четене и писане доведоха до
заключението, че съществуват статистически значими различия между
момчетата и момичетата от един и същ етап на обучение в полза на
момичетата, които се потвърдиха при всички изследвани ученици.
Момичетата допускат по-малко грешки при четене и писане и развиват
по-бързо уменията си, отколкото момчетата. В този етап на обучение
момчетата са все още в процес на овладяване на четенето и писането и
„догонване” на момичетата.
· Резултатите от изследването доказват, че за голяма част от
учениците във втори клас овладяването на четенето с разбиране на текст
и писането на изречения и диктовка представлява сложен и нелек процес,
изискващ по-продължителни упражнения по правопис, краснопис и анализ
на прочетеното.
На базата на проведения анализ, както и след направените изводи
се налагат следните препоръки. Те са насочени към разработване на
конкретни терапевтични програми за работа с ученици, които имат
нарушение на способността за учене, както и към процеса на логопедично
диагностициране и подпомагане от екипи специалисти.
· За всички специалисти е ясно, че децата с нарушение на
способността за учене овладяват процесите на четене и писане с различни
темпове и с различна степен на трудностите, с които този процес често
протича. Различията налагат отделяне на по-голямо внимание към тях
под формата на усъвършенстване на програмите за обучение – прилагане
на алтернативни обучителни програми и използване на подходящи методи
за обучение: игрови техники за запаметяване, интерактивни модели на
четене, мултисензорно учене, съставяне на мисловни карти.
· Ранната диагностика на децата с нарушение на способността за
учене ще позволи навременна намеса и по такъв начин превентира проявата
на почти всички симптоми на този стил на учене по време на обучението
в училище. Подходящата намеса в предучилищна и дори по-ранна възраст
ще даде на детето „равен старт” с връстниците му.
· Координиране на усилията на учители, възпитатели, логопеди,
специални педагози, педагогически съветник и родители – това са добри
предпоставки за успешното обучение, социализацията и интегрирането на
децата с нарушение на способността за учене в групата и класа.
· Равноправно участие на родителите в учебния процес.
Нарастващата роля на родителите в новите условия се изразява в разделяне
с учителя и логопеда на отговорността за обучението и възпитанието на
собственото им дете. Родителите трябва да престанат да бъдат откъснати
от училището и да станат активни участници в обучението му. Днес
родителите на децата трябва да бъдат членове на диагностичнооценъчните екипи, да участват в разработката и модифицирането на
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учебните програми и да съдействат за формиране на широк кръг от полезни
умения.
· Организиране на срещи, групови и индивидуални консултации,
използването на образователни форми: лектории, семинари, тренинги между
учители, възпитатели, логопеди, специални педагози и педагогически
съветник, на които се обсъждат проблемите на децата, както и подходите
за работа и взаимодействие.
Направените изследвания и получените резултати водят до
заключението, че овладяването на четенето и писането е нелек процес, в
който децата с нарушения на способността за учене срещат трудности, а
при някои от тях те са много изразени. Пред специалистите по логопедия,
психология и педагогика стои задачата да работят активно за
разпознаваемостта на децата с нарушения в овладяването на писмения
език, за изясняването на проблемите им и тяхното своевременно
преодоляване до оптималната възможна степен.
Резултатите от изследването фокусират вниманието към
необходимостта от още емпирични проверки за овладяването на всички
аспекти на четенето и писането от децата със специфични нарушения на
способността за учене и към ранните прояви на нарушенията на писмения
език. Фактите, които те разкриват, отвеждат към мисълта за необходимост
не само от адекватни диагностични инструменти, а и от иновационни и
алтернативни идеи за корекционно-терапевтични въздействия при децата
с дислексия на развитието.
При децата със специфични нарушения на способността за учене
консултациите и помощта на специалистите – логопеди, специални педагози,
учители и психолози е силно препоръчителна. Тези деца могат да учат
добре, ако се използват подходящите методи за обучението им и
алтернативни обучителни програми. Традиционните методи на учене,
прецизно изградени върху слабите страни на дислексиците, са неефикасни,
докато тези, базиращи се на техните силни страни, биха били успешни.
Важно е подходите, които избираме, за да подкрепим своите ученици,
да са приобщаващи в същността си и чрез тях да гарантираме, че децата
винаги ще се чувстват като част от класа, като част от заобикалящия ги
свят.
Екипът от специалисти – логопеди, социални педагози, учители и
психолози, които работят с децата, трябва да се отнесе с разбиране и
търпение към техните успехи и неуспехи, да се стараят да повишават
самочувствието им, както и вярата им в собствените сили в ученето и
игрите.
Успехът на децата със специфични нарушения на способността за
учене ще се постигне от сътрудничеството и работата в екип на училищното
ръководство, учителите, родителите, логопедите, психолозите.
Семейството и училището са двете свързващи звена, които трябва да се
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обединят около идеята за съвместна отговорност при осигуряване успеха
на всяко дете във всички области на неговото израстване.
Децата, за които става дума в тази статия, са сред нас и чакат някой
да ги разбере и да им протегне ръка. Всички те искат да бъдат приети и
ценени от нас и от своите връстници. Искат просто да пораснат сред
приятели и да бъдат щастливи. Ние всички заедно – логопеди, учители,
психолози и родители – можем да им помогнем.
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ЗА ШВЕДСКИЯ МУЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ
Диляна Николова
магистърска програма „Предучилищна и начална училищна
педагогика”
ABOUT THE SWEDISH MUSIC EDUCATION MODEL
Dilyana Nikolova
Маster’s Degree Programme in Preschool and Primary School
Education
Abstract: The article presents in a short review the Swedish
educational system, and particularly, the Swedish music education system.
The material includes the direct observation of the author as an assistant
teacher at a Swedish elementary school. Working with children from various
Eastern European and Far East countries drives the music lessons’ themes
in intercultural direction – holidays, traditions, musical instruments, some
of which devoted to Bulgarian folklore.
Key words: intercultural interaction, music education, Swedish music
education system
Образованието в Швеция е задължително за децата и юношите от 7
до 16-годишна възраст (от първи до девети клас). Домашната форма на
обучение е забранена освен при изключителни обстоятелства. По-голямата
част от шведските учебни заведения са управлявани от общинските
власти, но има и такива, които са автономни или разчитат на преки държавни
субсидии. Такива са т. нар. свободни училища. В сферата на основното и
средното образование има и частни училища (тип „интернати”), които са
извън публичния сектор на системата.
Посещаването на училище е задължително и безплатно за всички
деца. Обучението започва от 7 години. Съществуват и т. нар. подготвителни
класове. Обсъжда се ново интересно предложение, касаещо
първокласниците. С цел облекчаване на децата по отношение на
постъпването им в първи клас се предлага малчуганите да могат да
тръгват на училище два пъти в годината – или през пролетта, или през
лятото. Ако бъде одобрена идеята, на училищата в Швеция ще бъде
разрешено да приемат както ненавършили седем години ученици, така и
такива, които вече карат осмата. Това означава, че в първи клас ще се
постъпва не само както досега – в средата на август, но и през пролетта.
Мотивацията на авангардното за образователната система предложение
е, че всяко дете съзрява за училище по различно време и това е
индивидуален процес: поради тази причина трябва да бъде дадена
възможност на тях и на родителите им да се съобразят с този факт.
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Предвижда се на първо време този експеримент да продължи три години,
като учениците се включват доброволно. Авторите на предложението
посочват и факта, че детето, което тръгва на училище по-рано, невинаги е
по-знаещо, по-можещо или по-добре справящо се в учебната среда.
В Швеция всеки е задължен да завърши поне девети клас в училище.
Няма никакви училищни такси. Децата тръгват на училище на 7-годишна
възраст и завършват на 15 – 16-годишна възраст. Те имат избор да
продължат в гимназиалния курс. Учебната година е разделена на два
учебни срока – пролетен и есенен. В днешно време учениците започват
да получават оценки едва на 8 – 9-годишна възраст.
Два милиона от деветмилионното население на Кралство Швеция
са на възраст под 18 години. Повечето от тях приемат като нещо напълно
естествено безплатното обучение в училищата, активния социален живот
и лесния достъп до природата и интернет. Децата прекарват част от всеки
учебен ден на открито (каквото и да е времето), при което целта е не само
да дишат чист въздух, но и да се учат как да се грижат за природата.
Много клубове и асоциации организират дейности на открито.
Шведските деца са като всички останали деца. Те обичат да слушат
музика и да се събират с приятели. Училището също ги насърчава да
развиват своите интереси било с възможността да свирят на музикален
инструмент, било със сърфиране в интернет. Музиката и пеенето са
популярно извънучилищно занимание. Около 18 % от момичетата и 22 %
от момчетата на 14-годишна възраст свирят на музикален инструмент и
участват в група или пеят в хор. При мое посещение на концерт на местното
музикално училище се насладих на инструментално изпълнение на
български фолклор на класически инструменти.
В моята едногодишна практика в шведско начално училище
(Lagersbergsskolan) имах удоволствието да работя с деца от първи до шести
клас. Деца от различни страни – Иран, Ирак, Сомалия, Босна и Херцеговина,
Полша, Китай, Финландия и др. Всяко от тези деца носеше в себе си част
от своята култура и традиции. Проведохме часове, в които те разказваха
за обичаи, празници, популярна музика и типични музикални инструменти.
Кабинетът по музика е оборудван с различни музикални инструменти –
пиано, барабани, китари, а за по-малките – триангели, пръчици, звънчета и
други. Така децата има възможност да придобият реална представа за
инструмента и за неговото звучене. Моят ментор е китарист и макар да
не беше заложено в програмата „свирене на китара”, той с огромно желание
и ентусиазъм научи учениците да изпълняват няколко леки детски мелодии.
Шведската образователна система има държавни образователни
изисквания по всеки предмет, но те само загатват и насочват обучаващия.
Учителят е този, който, след като се запознае с целите и задачите, сам
решава какви методи, похвати и материали да използва за реализирането
им. Имайки предвид типа ученици, с които работи, всеки може да подбере
най-подходящите форми за усвояването на материала по дадения предмет.
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Учениците, с които работих по музика, бяха от четвърти и пети клас.
Една от целите на обучението по музика за пети клас беше усвояването
на материал, свързан с класическите композитори. И понеже обучението
е изцяло насочено към съзнателното усвояване на знанията чрез
самостоятелно достигане до информацията, заедно с моя ментор решихме
да разделим учениците на групи. Работата в малки групи с помощта на
информационни технологии е много популярен метод за обучение в
училището, в което работих, както и уроците им сред природата. Идеята
ни беше да се създадат мултимедийни презентации, включващи част от
биографиите на композиторите, интересни случки от живота им, найизвестните творби, снимки и всичко онова, което сметнат за интересно и
необходимо да споделят с останалите свои съученици. Учениците работиха
по проектите си през Ѕ от първия учебен срок. Те се допитваха до нас,
техните учители, относно съдържанието им: кое би било интересно за
останалите, дали не пропускат нещо важно, какви ефекти да използват и т.
н. Дни наред с помощта на индивидуална техника, предоставена на всеки
ученик от училището, те събираха информация от интернет и всяка група
искаше да представи по възможно най-добрия и най-интересния начин
„своя” класически композитор. В деня на представянето беше създадена
специална атмосфера в класната стая. Поканени бяха гости (родители,
учители), които станаха част от това „събитие”. Гостите и деца от другите
групи се включваха с интересни факти, за които се бяха поинтересували
предварително.
В часовете по „български фолклор” запознах децата с
неравноделните тактове на нашата българска народна музика. Някои от
тях ми казаха, че „нещо липсва и не е довършено”, когато слушахме
български изпълнения. Много трудно беше за тях да усвоят българското
право хоро, но с общи усилия успяхме да го представим на публиката по
повод 40-тата годишнина на училището. Бяха много доволни от себе си
въпреки трудностите.
Друга нелека задача за моите малки ученици се оказа научаването
на детската песничка „У дома часовник трака”. Мелодията им се понрави,
но българският текст ги затрудни. След като разбраха съдържанието на
стиховете, учениците се ентусиазираха и дори я запяваха при всяка наша
среща.
Срещите ни в „българските” часове, както те обичаха да ги наричат,
бяха винаги съпровождани с изпълнения на музика по време на изработване
на мартениците, запознаване с българската природа, обичаи, традиции,
празненства, история и култура. Обучението по музика в началното
училище в Швеция е насочено главно към обогатяване на песенния
репертоар на децата, на тяхната музикална култура и тяхното развлечение.
Празниците са свързани с много песни, танци и веселба.
Едногодишната практика като стажант-учител ми даде възможност
да се запозная не само със системата на шведския
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музикалнообразователен модел, но и да видя „отвътре” реалното му
функциониране, което предлага на децата възможности за индивидуално
музициране или в група, но и достъп до музиката със съвременните
компютърни технологии.
Рецензент: доц. д-р Стефанка Георгиева
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УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

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

Материалите се изпращат по електронната поща на адрес:
studentsalmanah.pf@gmail.com

Окончат елното р ешен ие за публик уван ето на
представените ръкописи се взема от Редакционната колегия.
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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)
– трите имена на автора/авторите (транслитерирани на
латиница), специалност, курс, адрес на електронната поща (с малки
букви, Italic, 12 pt)
– анотация (Abstract): до 100 думи, 12 pt
– ключови думи (Кеy words): до 5 думи, 12 pt
2. Основен текст на статията (12 pt)
– цитиране на източници в текста – фамилия на автора, година
на изданието, двоеточие, страница (дадени в кръгли скоби), например:
(Александров 2013: 150)
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– таблици и графични изображения – да бъдат номерирани и
озаглавени.
3.3. Литература
В края на ръкописа се представя библиографско описание на
източниците, които са използвани и цитирани в основния текст. Те
се подреждат по азбучен ред съобразно фамилното име на автора
или първата дума от заглавието. На първо място се посочват
източниците на 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)

Източници от интернет (предпочита се Portable Document
Format – PDF)
Автор(Italic). (точка) Заглавие. (точка) [Дата на достъп]. (точка)
Адрес за достъп
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