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АНОТАЦИЯ
Съвременните информационни и комуникационни технологии

заемат важно място в процеса на обучение на учениците от 1. – 4. клас, с
цел повишаване качеството на обучението.

Учебният час трябва да е ярък, емоционален, продуктивен.
Интегрирането на ИКТ в обучението по учебните предмети от

задължителната подготовка в I - IV клас е насочено към подпомагане
овладяването на учебното съдържание от учениците. Усвояването на една
или друга дейност, пряко свързана с ИКТ, е допълнителен резултат от
работата в часовете, а не основна задача за постигане.

Електронните учебници са най-новите интерактивни средства.
Електронното обучение е гъвкаво. Дава възможност уроците да бъдат
осъвременени. Осъществява се в среда, интегрираща софтуерни решения
за организиране и управление на образователния процес. Тази среда
създава възможност за провеждане на навременен, динамичен и
разпределен процес на обучение, който се адаптира към нуждите на
съответната образователна единица.

Чрез интерактивните средства за обучение урокът придобива нов
вид.

Интерактивната методика в обучението по математика цели чрез
различните средства - анимации, симулации, ефекти в мултимедийните
презентации да се засилва положителната емоционална нагласа, а чрез
нея и мотивацията за учене, интересът към учебния материал, а чрез него
да се постига и устойчивост на вниманието. Визуализирането на задачите
и тяхното „оживяване“ води до сравняване с живата среда и способност
да се интегрират знанията от другите науки. Трайността в процесите на
запомняне и възпроизвеждане се гарантира чрез стимулиране на
предметно-образната памет.

ABSTRACT
Modern information and communication technologies have an important place

in the learning process of students from I - IV grade to improve the quality of education.
Lessons must be bright, emotional, productive.
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The integration of ICT in teaching subjects of compulsory education from I -

IV class is aimed at supporting the acquisition of the educational content by the
students. The acquisition of one or other activity directly related to ICT is the result
of additional working hours, not a major task to achieve.

Electronic books are the latest interactive tools. E-learning is flexible. It allows
lessons to be updated. It is held in an environment that integrates software solutions
for the implementation and management of the educational process. This environment
creates the opportunity for a timely, dynamic and distributed learning process that
adapts to the needs of the educational unit.
Through interactive training tools the lesson becomes a lesson of a new type.
Interactive methodology in mathematics aims at enhancing its positive emotional attitude
by using various means - animations, simulations, effects in multimedia presentations
and through it to strengthen the motivation to learn, the interest in learning material
and thus to achieve sustainability of attention. Visualization tasks and their “animation”,
leads to comparisons with the living environment and the ability to integrate knowledge
from other sciences. The durability in the processes of remembering and reproducing
is ensured by stimulating object-visual memory.

Ключови думи: интегрирането на ИКТ; интерактивни средства;
интерактивна методика
Keywords: integration of ICT; interactive media; interactive methodology, The
integration of ICT; interactive tools; interactive method

ТЕОРЕТИЧНИ  АСПЕКТИ  НА  ИКТ ОБУЧЕНИЕТО  В  НАЧАЛЕН
ЕТАП

Новата реформа в образованието определя вида на промените в
технологиите, мястото и ролята им в математическото образование

Интегрирането на ИКТ в обучението по учебните предмети от
задължителната подготовка в I - IV клас е насочено към подпомагане
усвояването на учебното съдържание от учениците. Усвояването на една
или друга дейност, пряко свързана с ИКТ, е допълнителен резултат от
работата в часовете, а не основна задача за постигане.
При използване на дейности, свързани с приложение на ИКТ в учебния
час, учителят поставя задача за изпълнение от учениците, подпомага
изпълнението й в определено време, анализира извършеното до определен
етап, сравнява и обобщава направеното от всички в края на часа.

Електронното обучение е вид интерактивно обучение, което
използва голям набор от компютри или технологии за комуникация;
инструменти и системи, подпомагащи повишаването на знанията и
усъвършенстване на уменията на учениците, а също и като средство за
преподаване.

То обхваща различни приложения и процеси: мултимедийно
обучение, компютърно базирано обучение, уеб базирано обучение и др.



Том 3,  2015-20168
В процеса на електронното обучение се използват различни

електронни ресурси – Интернет, аудио и видеозаписи, телевизия, но не са
изключение и други способи като CD, DVD и т.н.

Фиг.1 Електронни ресурси за  електронно обучение

Електронните ресурси  могат да се групират в няколко направления:
според начина на разпространение и използване – Интернет ресурси,

офлайн ресурси, ресурси за интерактивна дъска;
- според съдържанието – речници, електронни учебници,

справочници;
- според начина на реализация – мултимедийни ресурси,

презентационни ресурси;
- според компонентите на ресурсите – тренажори, практически

тестове;
- според организационните форми на обучение – индивидуална,

фронтална, групова.
Учителят трябва да е координатор между информационния поток

и децата. Електронното обучение е гъвкаво. Дава възможност уроците да
бъдат осъвременени. Провежда се в среда, интегрираща софтуерни
решения за организиране и управление на образователния процес. Тази
среда създава възможност за осъществяване на навременен, динамичен и
разпределен процес на обучение, който се адаптира към нуждите на
съответната образователна единица. Учебното съдържание може и да се
подготвя и структурира от преподавателя. Така то е свежо и е обвързано и
с потребностите на ученика. Информацията се получава точно тогава,
когато е необходима. Електронното обучение, комбинирано с други методи
за преподаване, повишава ефективността на образователния процес.

Електронните учебници са съвременни информационни
технологии за обезпечаване на учебния процес. Те включват интересни
упражнения, задачи и игри, анимации, разнообразен снимков, аудио и
видеоматериал. По своята структура електронните учебници са открити
системи, т.е. в процеса на използване могат да се допълват, коригират и
модифицират от учителя. Наред с това електронните продукти внасят
атрактивност в работата с учениците.
Специфични методи за ползване на ИКТ в обучението

Освен традиционните методи на обучение, при интегрирането на
ИКТ учителят може да има предвид и някои специфични начини за
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използване на технологиите, които имат потенциала да повишат опита в
преподаването и ученето:

Поддържащ метод - технологиите повишават прецизността при
представяне на работата. Чрез използването на помощни програми се
съдейства за укрепване на сигурността и самоувереността на учениците.

Метод за изследване и контрол - технологиите подпомагат ученика
да проучва, изследва, експериментира и изгражда решения. Софтуерните
пакети от вид симулация дават възможност на учениците да
експериментират с виртуални среди, които представят реалния живот в
учебна среда.

Ръководещ метод - тук информацията е представена на обучавания
с подходящо ниво и с темпове, даващи възможност за получаване на
обратна връзка за напредъка в обучението.

Ресурсен метод - технологиите служат  за достъп до информация и
от други ресурси, било то онлайн с възможностите на Интернет или
офлайн – чрез  компакт - дискове и друг софтуер. Използването на
технологиите като информационен ресурс дава възможност на учениците
да развият умения да задават въпроси и да правят изследвания.

Свързващ метод - технологиите се използват за комуникация между
учениците, например електронна поща. В обучението на учениците от
начална училищна възраст този метод може да се прилага предимно за
подпомагане самоизявата им.

Употребата на тези специфични методи в класната стая може да
стимулира и поддържа детския интерес по начини, които традиционните
методи за преподаване не могат, както и да се насърчава самостоятелно
ориентираното обучение, в което ученикът заема централно място.

Чрез технологиите се насърчава и самостоятелно ориентираното
обучение, при което ученикът заема централно място. В процеса на
обучението по математика учителят трябва да научи учениците да мислят
аналитично и самостоятелно да се справят с всяка задача. С помощта на
уроците с мултимедийно презентиране, пропуските в знанията и уменията
на учениците, както и пропуските, свързани със сложни или „тънки” в
логическо отношение моменти от решението на задачата, могат да бъдат
попълвани бавно, постепенно и с темпото, с което може да работи
конкретният ученик.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ИКТ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС

Енвижън е софтуерна система, която осигурява активно участие на
всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите.
За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик, системата дава
възможност за едновременна работа на всички ученици от класа. То
изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка
за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази
съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп
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на обучаваните до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква
да взаимодействат със системата посредством своите мишки. Същите
ресурси са необходими и за безплатното приложение към MS PowerPoint
2007 и 2010 – Microsoft Мischief. Използването им води до промяна на
поведението на учениците и промяна на тяхната нагласа за учене.
Повишаването на равнището на мотивацията им за учене влияе позитивно
върху личната им удовлетвореност от постиженията. Своевременната и
адекватна обратна връзка е изключително важна за качеството и
ефективността на учебния процес, тъй като стимулира индивидуалното
развитие на учениците и подобрява компетентностите им.

Джъмпидо е образователен инструмент по математика чрез игри.
Необходими са мултимедиен проектор, лаптоп и Кинект за Windows.
Кинект за Windows е устройство за засичане на движение на тялото.
Учениците могат едновременно да решават задачи, да играят заедно на
игрите „Балони”, „Замахване”, „Пътечки” или да се състезават един срещу
друг при игра на „Футбол”, „Събития”, „Кошници” . Всеки път задачите са
различни. Когато децата отговарят правилно, трудността на задачите се
покачва и обратно – при допускане на грешка трудността се намалява.
След приключване на играта има обратна връзка с цел стимулиране на
учениците. Решаването на задачи докато играят  усъвършенства уменията
на учениците за бързо устно смятане, повишава тяхната концентрация и
отговорност при груповата игра, увеличава мотивацията им за участие в
учебния процес.1

Днес децата се нуждаят от нови знания и умения, за да намерят
точната информация, съдържание с осъвременена визия и със съответен
динамичен формат. Детето трябва винаги да се чувства щастливо и
иновативните технологии по време на час му помагат за това. Всеки път
учениците участват активно и с огромно желание в учебния процес. Тези
нови технологии улесняват обучението им. Децата учат, докато играят,
забавляват се. Технологията не е, за да направи обучението по-лесно, а да
го направи различно.
ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
Урок 1.Умножение
Урок 2.Умножение ( множител и произведение )
Урок 3.Разместително свойство на умножението
Урок 4.Деление
Урок 5.Деление ( делимо, делител, частно ). Връзка между умножение и
деление
Урок 6.Умножение с 1

Не всички интерактивни средства имат еднакво приложение в
различните типове уроци. В уроците за нови знания са подходящи
игровите елементи (флаш и мултимедийни приложения). При уроците за
проверка и оценка на знанията е удачно използването на Mouse Mischief,
тъй като бързата и едновременна проверка на знанията на всички ученици
на много работни места по определени критерии предполага пестене на
време за акцентиране върху пропуските.
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Информационните технологии в обучението по математика и в

частност компютърните презентации дават възможност за:
 1. Повишаване плътността и динамиката на урока. Не се губи време

за писане на дъската на съкратен запис на текстовете, а чрез визуализацията
в самия слайд остава време за същинското решаване на задачите. (Урок 1)

2. Получаване на по-богата и чрез по-разнообразни начини
информация чрез звук, текст, образ, анимация, видео, графика – плюс едно
принципно ново качество на новите технологии– интерактивност; ( Урок
1, 2 )

3. Осъществяване на непрекъсната обратна връзка. ( Урок 1, 2, 3 )
4. Интердисциплинарен подход - умело се съчетават придобитите

знания от другите учебни предмети: родинознание, природознание,
домашен бит и др. ( Урок 1, 2, 3, 4 )

5. Осигурява се оптимално темпо на работа на учителя и учениците.
( Урок 1, 2, 3, 4, 5 )

6. Акцентира се върху пропуските с различни средства за заучаване:
звук, текст, образ, анимация, видео, графика. ( Урок 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

Основният учебен метод в интерактивния урок е компютърна
презентация, която се съчетава с методите аналитична беседа, обяснение,
упражнение, демонстрация, анализ и синтез, моделиране и др. Визуалните
модели са цветни таблици, цветни кръгови диаграми, схематични модели
на решения на задачи. Целта е да се въздейства върху повече  сетива на
учениците в учебния процес; да се активира мисловната им дейност; да
се контролират във всеки един момент, така че да се повиши равнището
на техните знания и уменията за практическото им приложение; да се
формира съзнателно положително отношение към учебния предмет.

При разработване на компютърните уроци по математика се
ръководех от следните педагого-методически изисквания:

- Конструиране на компютърна урочна презентация, която да
представя урочната структура и да облекчава визуализацията на
математически обекти.

- Създаване на проблемни ситуации за учениците и стимулиране на
усилията им да решават поставения проблем на базата на собствени опити,
сравнения и анализ.

- Поставяне на провокиращи въпроси при преоткриване на новото
учебно съдържание.

- Използване на предварително обмислена добра анимация, която
да активира познавателната дейност на учениците.

Новите информационни технологии със своите интерактивни
характеристики пораждат у децата доверие и желание за общуване с тях и
дават възможност на познанието и света да навлизат в техния живот. Чрез
компютъра и интернет учениците търсят и намират многобройни и
различни канали на информация, което разширява хоризонта им.
Създадените е-платформи за нуждите на образованието са много
подходящи за учебните часове, тъй като чрез тях могат да се моделират
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различни учебни задачи, съобразени със степента на знания на учениците
по конкретната тема, с техните психологични особености и с мотивацията
им за учебна дейност.

Урок с мултимедийно презентиране е този, при реализирането на
който са използвани мултимедийни образователни ресурси: анимация,
звук, графична и текстова информация, създадени като ppt, swf, html-
файлове. В този вид уроци се дава възможност да се моделират процеси и
явления, които не могат да се наблюдават по друг начин. Учебният материал
може да бъде поднесен достатъчно атрактивно, което да задържи
вниманието на обучавания.

Фиг.2 Презентация с елементи на анимация

Уроците с мултимедийно презентиране могат да заменят скъпо
струваща техника и материали, необходими за лабораторни упражнения
по дадена тема. Това обучение дава възможност: за индивидуализация на
обучението; за самопроверка и самооценка чрез тестове; за обучение по
всяко време и на всяко място. Позволява да се използват разнообразните
възможности на мултимедийната среда и да се прилагат подходи, които
интерпретират реални условия и ситуации. Учителят може да използва
уроците с мултимедийно презентиране във всеки час - както при
преподаване, така и при упражнения, изпитване или обобщаване и
систематизиране на знанията. Уроците предоставят широко
енциклопедично знание, актуална информация и богата мултимедия –
анимации, симулации, видео и аудиоматериали, интерактивни
упражнения, съпътстващи обучението по различни предмети. Подходящи
са за директно използване в клас, както и за самостоятелна работа вкъщи.1
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Фиг.3 Методи за обучение по математика

Чрез интерактивните средства за обучение урокът придобива нов
вид. Стандартният урок за нови знания вече съчетава в себе си и бърза
актуализация на знанията от предишни уроци, и динамично, увлекателно
и съдържателно преподаване на новия учебен материал, и проверка и
оценка на знанията в края на часа за целия клас едновременно чрез
използване на Mouse Mischief. Времето за самостоятелна работа се удължава
и могат да се решат значителен по обем учебни задачи, тъй като не се губи
време за излишни обяснения, а видимото за очите остава в образната памет
на учениците. Спестеното време се оползотворява в зависимост от целите
на урока   за диференциация и индивидуализация на работата ( решаване
на задачи с по-висока степен на трудност за напредналите ученици или
допълнителна работа с изоставащите ученици - без отделянето на
формални групи, а под формата на различни игри), както и репродуктивна
дейност за решаване на задачи със средна степен на сложност с цел
затвърдяване на новия материал.

Разбира се, наред с положителните страни, обучението чрез
мултимедийно презентиране има и отрицателни страни:

Намалена е връзката учител – ученик.
Не трябва да се пренебрегва и фактът, че мониторът изморява очите
повече, отколкото четенето от хартиен носител.
Не всички училища и не всеки ученик имат равни възможности за

използване на компютърна техника и интернет.
Отчитайки положителните и отрицателните страни, може да се

заключи, че при съчетаването на добрата методика на преподаване с
атрактивните възможности за компютърно моделиране и визуализиране
могат да се създадат условия за по- качествено обучение. Неотменната
роля на учителя като главен двигател в процеса на обучение ще се запази.
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Учебното съдържание, поднесено чрез мултимедийно

презентиране, освен че дава добри възможности за онагледяване и
възприемане, може да постави и редица предизвикателства пред
учениците, подсилващи интереса им към науките. Образователната среда
е не само и не толкова средство за преподаване, а е преди всичко
инструмент за постигане на стратегии за ефективно учене.

Психологическите предимства на виртуалната образователна среда
са:

- естетизация на обучението;
- визуализация на учебното съдържание;
- възможност за самообучение;
- разкрепостяване на преподавателя от „тебешира и дъската”;
- чувство за съпричастност към съвременното информационно-

технологично общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Е – учебници стриктно следват съдържанието на печатните, което

е одобрено от МОН и покрива напълно програмата за съответния клас и
предмет. Е – учебници са интерактивни, занимателни, лесни и удобни за
работа, също така те са ново поколение инструменти, които помагат да се
промени стереотипът за образованието.

Интегрирането на ИКТ е предпоставка за осъвременяване на
образователния процес в следните му аспекти:

Ученето се реализира в и чрез опита, акцентира върху
възможностите на овладяване на общи способи за умствена дейност и
творческа изява и създава условия за интегриране на ИКТ с вече
съществуващите структури от знания.

Педагогическите взаимодействия са насочени към:
- създаване на интерактивна среда, която позволява

свобода на избора и на изявата на всеки ученик;
- развиване на умения за работа с компютърни

системи и софтуер и на комуникационни умения в среда на активно
екипно сътрудничество;

- разширяване на възможностите за социално
взаимодействие и работа в сътрудничество;

- уважение към индивидуалните различия,
потребности и интереси на децата.

Интерактивната методика в обучението по математика цели чрез
различните средства - анимации, симулации, ефекти в мултимедийните
презентации - да се засилва положителната емоционална нагласа, а чрез
нея и мотивацията за учене; интересът към учебния материал, а чрез него
да се постига и устойчивост на вниманието. Визуализирането на задачите
и тяхното „оживяване“ води до сравняване с живата среда и до способност
да се интегрират знанията от другите науки. Трайността в процесите на
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запомняне и възпроизвеждане се гарантира чрез стимулиране на
предметно-образната памет.

Мултимедийните презентации с изключителен ефект съдействат
за нагледно -образното мислене на малките ученици. Оживяването на
сюжетите в трудните математически задачи спомага за силната връзка
между усвояването на научните знания под формата на определения и
правила и реалната практика от детското ежедневие. В тази посока
принципът за нагледност позволява да се увеличи и интересът към ученето,
който е определящ фактор за мотивацията в начална училищна възраст.

В уроците по математика почти винаги се започва с актуализиране
на старите знания и с плавен преход се преминава към новия материал.
Логическата верига на натрупания до момента фактологичен ресурс от
формули, определения и математически знания е необходима основа за
продължаващото обучение. Мултимедията позволява тази актуализация
да стане за значително по-кратко време в часа, отколкото при обясняването
само с думи. В тази посока интензитетът на урока е от изключителна
важност за овладяването на достатъчно количество предвидена нова
информация.

Огромните възможности на визуализациите в мултимедийните
продукти позволяват онагледяването да стане по най-различни начини,
да се използва разнообразие на методите и формите и да се прилагат
творчески подходи. За разлика от традиционната методика, в която
постоянното връщане към старите знания има ограничени възможности,
в интерактивната те са далеч по-големи и могат да бъдат интерпретирани
по нов начин и от нова гледна точка. За реализиране на трайността
запомненият материал е необходимо да бъде свързан със старите знания.
Това е основно изискване във всеки урок по математика, тъй като ако в
други учебни предмети даден учебен материал може да не намери
следващо приложение в работа, то в математиката той е свързан в
логическа верига и изпускането на основни знания и умения може да
доведе до невъзможност за по-нататъшно усвояване на математическата
наука. Чрез ефектите на мултимедията актуализацията на знанията може
да бъде направена за изключително кратко време, което възбужда
различните клетки от главния мозък и стимулира отново готовността за
работа на малките ученици. Учебният материал трябва да бъде
структуриран в смислови части, които спираловидно се надграждат, а в
мултимедийната презентация сюжетното обвързване позволява преходът
между отделните части да стане по естествен път.
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Фиг. 4 Модел на интерактивно обучение

Положителни страни:

ИКТ стимулират, завишават и подбуждат интереса на учениците
за учене и
успех. Това се демонстрира с тяхната мотивация за работа и обвързаност
към поставените им училищни задачи. Засилва се  чувството им за успех
при изпълняване на дадена задача, което повишава тяхното самочувствие
и желание за учене.

Добре организираната групова работа влияе силно върху личността
и върху
ценностната система на учениците, формирайки у тях умение да работят
и мислят заедно, способност да се адаптират, готовност за сътрудничество,
умение да се аргументират, уважение към другия и толерантност към
различните мнения.

v ИКТ разнообразяват урока и го правят по-интересен и визуално
Атрактивен.

v ИКТ дават ново измерение на поднасяне и възприемане на
материала, в
което участват повече сетива.

Отрицателни страни:

Технологиите сами по себе си няма да допринесат за положителна
промяна в процеса на обучение, докато те не се употребят по подходящ
начин от учителите.
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“За” и “против” използването на електронни уроци в обучението

При разработката на електронни уроци участниците имат свободата
да покажат свои лични виждания, да реализират собствена идея, а това
води до желание за участие и вътрешна мотивация.

В електронните уроци се дава възможност да се моделират процеси и
явления, които не могат да се наблюдават по друг начин. Учебният материал
може да бъде поднесен достатъчно атрактивно, което да задържи
вниманието на обучавания.

Чрез учебен материал, поднесен в електронен вид, могат да се развият
положителни качества у ученика, а именно бързина на реакциите, добра
степен на концентрация.

Електронното обучение дава възможност за индивидуализация на
обучението, както и за самопроверка и самооценка чрез тестове.
Разбира се, наред с положителните, електронното обучение има и
своите отрицателни страни:

Невинаги ученикът сам може да постигне желаната организираност и
систематизираност при обучението си.

Намалена е връзката учител – ученик. Не трябва да се пренебрегва и
фактът, че мониторът изморява очите повече, отколкото четенето от
хартиен носител.  
 Отчитайки положителните и отрицателните страни, мисля, че
съчетаването на добрата методика на преподаване с атрактивните
възможности за компютърно моделиране и визуализиране може да  създаде
условия за по-качествено обучение. Неотменната роля на учителя, като
главен двигател в процеса на обучение, ще се запази. Учебното
съдържание, поднесено в електронен вид, освен че дава добри
възможности за онагледяване и възприемане, може да постави и редица
предизвикателства пред учениците, подсилващи интереса им към науките.
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АНОТАЦИЯ
Интерактивното обучение води до по-голяма свобода на действие

както на самия учител (правейки подходящия избор на метод за обучение
и на средство, чрез което да го приложи), така и на самия ученик (  имайки
свободата да изкаже идеята си – начина за решаването на определената
задача). Получените в клас знания се преговарят непринудено и по
нестандартен начин. Свободата на преподаването и ученето ги прави
приятни и носещи удовлетворение и радост и у ученика, ползвател на
образователния продукт, и у учителя, освободен от рамките на
традиционното задължително рамкиране на урочната единица.

Интерактивността в процеса на обучение влияе позитивно на
учениците и на тях им харесва да получават обратна информация за
постиженията си.

Ефективността на обучението по математика е пряко свързана с
мотивацията на учениците. Интегрирането на обучаващите мултимедийни
презентации прави обучението по – интересно и атрактивно, като по този
начин стимулира учениците за тяхното активно участие в уроците по
математика.

За да бъде ефективно обучението по математика, то трябва да
отговаря на начина, по който учениците възприемат информацията, т.е.
трябва да се търси нейното мултимедийно пресъздаване.

ÐÅÈÍÒÅÃÐÀÖÈß................................................................................... 24
RISK OF DROPPING OUT OF THE PRIMARY SCHOOL – REASONS,
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ABSTRACT

Interactive training leads to greater freedom of action both on the part of
the teacher  (making the appropriate choice of training method and means by which
to offer it) and the student - having the freedom to express his idea - how to solve a
specific task. The received knowledge in class is revised in a casual and unconventional
way. Freedom of teaching and learning make them pleasant and bring satisfaction
and joy in student - user of education and in teacher - released from within the
traditional mandatory framing classroom level unit.

Interactivity in the learning process positively affects the students and they
like receiving feedback on their achievements.

The effectiveness of mathematics education is directly related to students’
motivation. The integration of multimedia presentations makes training interesting
and attractive, and thus stimulates students and their active participation during lessons
in mathematics.

To be effective, the mathematics education should correspond to the way
in which students perceive information, it should be presented by multimedia.

Ключови думи: интерактивност; мултимедийни презентации

Keywords: interactivity; multimedia presentations

ВЪЗМОЖНОСТИ НА НОВАТА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО
МАТЕМАТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ С ИКТ

Интерактивното обучение води до по-голяма свобода на действие
както на самия учител (правейки подходящия избор на метод за обучение
и на средство, чрез което да го приложи), така и на самия ученик ( имайки
свободата да изкаже идеята си – начина за решаването на определената
задача. Получените в клас знания се преговарят непринудено и по
нестандартен начин. Свободата на преподаването и ученето ги прави
приятни и носещи удовлетворение и радост и у ученика, ползвател на
образователния продукт, и у учителя, освободен от рамките на
традиционното задължително рамкиране на урочната единица.

Компютърните обучаващи програми могат да намерят своето място
във всички етапи на урока – при първоначалното представяне на новия
материал, при неговото осмисляне и затвърдяване, при изграждането на
компетенции за практическото му приложение в примери и задачи, както
и при констатирането на равнището на знания. Основното, което ги
обединява, е изискването за активно участие на ученика в учебния процес,
т.е. обучаващата компютърна програма да бъде помощник, посредник
между ученика и учителя и трети партньор в учебния процес.1

Активното използване на ИКТ предполага учебна дейност, при
която учениците от началния етап на основната образователна степен имат
пряк достъп до компютърната система и извършват определени дейности
с нея. В този смисъл компютърът не трябва да се използва само като
нагледно средство за работа в час, а като инструмент, с чиято помощ
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обучаваните решават една или няколко задачи. За да се осъществи
ефективно преподаване по ИКТ, е необходим подходящ софтуер.

В обучението по математика най– ефективен би бил „подходът на
преподаване, при който текстът, говорът, картината и филмът са съчетани
в единство“. Големите възможности, които мултимедията предлага в
обучението по математика, са свързани именно с това „пресъздаване“ на
математиката, което би могло да се окаже мост между абстрактния характер
на математическите понятия и конкретно–образното мислене на малките
ученици.

Мултимедийните презентации с изключителен ефект съдействат
за нагледно-образното мислене на децата.  Оживяването на сюжетите в
трудните математически задачи спомага за силната връзка между
усвояването на научните знания под формата на определения и правила
и реалната практика от детското ежедневие. В тази посока принципът за
нагледност позволява да се увеличи и интересът към ученето, който е
определящ фактор за мотивацията в начална училищна възраст.

Активното включване на аудиовизуални методи (използването на
повече информационни канали - зрителен, слухов) означава по-
целенасочено и по-рационално възприемане.

Трайността на знанията и паметта в процеса на решаване на
математическите задачи е от изключителна важност за полагане основите
на ефективното учене още от най-ранна училищна възраст. Ето защо се
търсят пътища чрез новите информационни технологии да се оптимизира
учебният процес и да се повиши неговото качество. Онагледяването на
математическите задачи спомага да се развиват и усъвършенстват
наблюдателността, сетивните представи и активността в процеса на
обучение.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА
НА ИКТ  ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ  II КЛАС

Интерактивното обучение по математика изисква по-детайлна
обосновка на екранните средства за обучение, сред които водеща роля
заема компютърът, и извежда електронното и мултимедийното обучение
като обучение на бъдещото.

ТЕМА : ЧИСЛА

1.Числата до 20. Събиране и изваждане с тях
2.Числата от 20 до 100 като сбор от десетици и единици. Сравняване и
записване на числата до 100
3.Разместително и съдружително свойство на събирането
4.Неизвестно събираемо
5.Събиране и изваждане без и с преминаване на десетицата
6.Произведение, множители,  умножение.
7.Таблично умножение и деление
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Използването на обучаваща мултимедия прави уроците по

математика по–забавни и интересни и учебното съдържание се разбира
по–добре от учениците.

Интерактивността в процеса на обучение влияе позитивно на
учениците и на тях им харесва да получават обратна информация за
постиженията си.

Мултимедийното обучение следва да се осъществява чрез
интегрирането на ИКТ и в частност на обучаваща мултимедия, съобразена
с изискванията и условията за педагогически дизайн, за да бъде ефективно
за усъвършенстване на процеса на обучение.

Обучаващите мултимедийни презентации ( ОМП ) се явяват
образователна

софтуерна среда, която е ефективно приложима в обучението по
математика; същевременно е достъпна и във висока степен притежава
предимствата на свободния софтуер. ( Приложение на уроци 1, 2, 3)

Интегрирането на обучаващите мултимедийни презентации в
обучението по математика създава предпоставки за по–добро разбиране
на математическите процеси, като подпомага визуализацията и отговаря
в най–висока степен на начина на възприемане на информация от
човешкия мозък. ( Приложение на уроци 4, 5, 6 и 7)

Ефективността на обучението по математика е пряко свързана с
мотивацията на учениците. Интегрирането на обучаващите мултимедийни
презентации прави обучението по – интересно и атрактивно, като по този
начин стимулира учениците и тяхното активно участие по време на
уроците по математика.

Обучаващите презентации са в помощ предимно при усвояването
на новите знания, но могат да се използват и при уроците за упражнение,
за преговор или за проверка на знанията.

Фиг. 1 Модел на мултимедийно учене2

За да бъде ефективно обучението по математика, то трябва да
отговаря на начина, по който учениците възприемат информацията, т.е.
трябва да се търси нейното мултимедийно пресъздаване.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрез мултимедийния урок се избягва еднообразното повторение;

прилагат се разнообразни методи, форми и подходи; дава се възможност
за решаването на повече практически задачи; увеличава се възможността
за повече самостоятелна работа и за творческа изява на учениците;
проверката и оценката на знанията са бързи, динамични и обективни и
позволяват пряк анализ за всеки ученик във всяко ядро на учебното
съдържание; дават се много по-големи възможности за прилагането на
знанията в практиката.

Ученето в мултимедийна среда се улеснява, когато информацията
е представена чрез вербалния и визуалния канал по начин, който не
претоварва кратковременната памет при представяне на информацията.

Интерактивното обучение е антипод на процесите на забравяне и
ефективен инструмент за преодоляване на задръжките при учене.
Продължителността на приемането на информация играе голяма роля в
процесите на запомняне и забравяне. За продуктивността на запомнянето
оказва влияние и осмислянето на математическия материал. Чрез
акцентуването върху същественото (главното) при онагледяването с
помощта на мултимедийните ефектите – звук, анимация, хипервръзки и
т.н., се стимулират мотивацията на запомнянето, положителните емоции,
свързани със запаметения материал и самоконтролът.

Положителни страни:
Предимствата на интерактивната мултимедия в процеса на

електронно обучение може да се определи като: „гъвкавост и
икономичност, нелинейност, интерактивност, многомодалност и
комуникативност”.

Тъй като мултимедийният урок позволява да се оптимизира
плътността и динамиката на учебното време, спестените минути от часа
могат да се използват за допълнителни задачи и за повторение на учебния
материал, който изисква допълнителни усилия от страна на учениците.

Отрицателни страни:
С всичките си предимства мултимедийното учене носи със себе

си и редица опасности. Те произтичат от: трудността на малките ученици
за продължително  съсредоточаване; липсата на осъзната познавателна
цел; нелинейността на информацията, реализирана чрез технологията;
бързата промяна в движението на обектите на компютърния екран (
анимацията се движи бързо). Други неблагоприятни предпоставки за
интегрирането на ИКТ в обучението са ниска компетентност на
преподавателите, недостатъчно оборудвани училища, както и все още
неразвити национални образователни стратегии.
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РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

НА ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ПРИЧИНИ,
ПРЕВЕНЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

RISK OF DROPPING OUT OF THE PRIMARY SCHOOL –
REASONS, PREVENTION AND REINTEGRATION

Стелиана Иванова Кисьова-Иванова
Steliana Ivanova Kisyova-Ivanova
Магистри ПНУП, II курс, ivanovastella@abv.bg

Анотация:
Настоящата разработка е oпит да се pазгледа сложнaта пpоблематика,

свързaна с отпадaнето на учeници в начална училищна възраст от
обpазователната систeма. Тeматичното и действeно- практичнотo
разноoбразие на дейнoстите по прeвенция на товa неблагопpиятно
обществeно явлениe съвмeстно с рoдители, училищатa и неправителcтвени
организaции прeдполага конкpетни рeзултати за пpесичането или пoне
огрaничаването му.

Получените резултати и направените изводи и препоръки са полезни
за обогaтяване на педагогичeския тpуд, за cтила на рaбота на педaгозите и
за усъвъpшенстване пeдагогическата културa на pодителите.

Abstract:
The research problem for this study is to describe the reasons for dropping

out of primary school. The results and conclusions of this study will be useful for the
teachers and will improve their working style. The information which was received in
the study will be useful for the parents, too.

Ключови думи: отпадане, превенция, начален етап, реинтеграция

Key words: dropping out of school, prevention, primary school, reintegration

Традиционно за българското общество образованието заема
централно място в ценностната система на гражданите. Настоящите
тенденции на модернизация и глобализация в обществените процеси
изискват повишаване на значимостта и необходимостта от образование и
квалификация. В същото време доста проучвания сочат, че притеснителен
брой деца напускат училище преждевременно. Това е повод на отпадането
от образователната система да се гледа като на значим социален проблем
и налага изготвянето на стратегии за превенция и реинтеграция на
отпадналите ученици.

Отпаданетo на учeници от начaлното училищe е cравнително рядкo
явлeние, тъй катo децaта в начална училищна възраст обикновено имaт
cилна мoтивация, желаниe и интеpес за учeне, а cъщо такa в повeчето
случaи имaт и пълнa подкpепа от семействaта си. Пpичините за нeредовно
поcещаване на учeбните зaнятия и застрaшеността от oтпадане, в тази
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възраст, са най - честo вън от дeцата и споpед редицa автоpи се дължaт на
няколкo знaчими фактоpа, коитo могaт да се oбобщят в cледните oсновни
категоpии (ht tp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/
Broshura_otpadasti_ot_uchiliste.pdf, 06.08.16):

- Икономически фактори
- Социални фактори
- Образователни фактори
- Етнокултурни фактори
- Институционални фактори
- Фактори, свързани със здравния статус на децата.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ
ЗАСТРАШЕНОСТТА ОТ ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящата разработка е oпит да се pазгледа сложнaта пpоблематика,
свързaна с отпадaнето на учeници в начална училищна възраст от
обpазователната систeма. Тeматичното и действeно-практичнотo
разноoбразие на дейнoстите по прeвенцията на товa неблагопpиятно
обществeно явлениe съвмeстно с рoдители, училищата и неправителcтвени
организaции прeдполага конкpетни рeзултати за пpесичането или пoне за
огрaничаването му.

Получените резултати и направените изводи и препоръки са полезни
за обогaтяване на педагогичeския тpуд, за cтила на рaбота на педaгозите и
за усъвъpшенстване пeдагогическата културa на pодителите.

Oчакваните рeзултати са:
- създаванe на по - добрa жизненa и oбразователна срeда за децатa;
- пoвишаване на тяxното интелектуалнo, емоционaлно - волевo и

социалнo – личноcтно рaзвитие;
- cъздаване на ефективeн диалoг и прaктическо взaимодействие

мeжду педагoзи, родитeли, социални работници и cъмишленици за
прeвенция на pанното отпадaне;

- инфоpмационно осигуряванe на нужнoто пaртньорство мeжду
институциитe, използвaне на финансoв рeсурс.

Целта на настоящата разработка е да се изследват причините за
непосещаването и отпадането от училище в начален етап сред деца в район
с преобладаващо ромско население.

Участници в изследването са учители от начален етап на основното
образование, ученици от I-IV клас, които не посещават редовно училище
и са застрашени от отпадане, и техните семейства.

Методи на изследването и инструментариум
Качествените методи са широко използвани при набирането и

анализа на информация, използвана за извършване на мониторинг и/или
оценка на публични политики, програми и проекти. Те притежават няколко
съществени предимства: бързина, икономичност, възможност за набиране
на по-задълбочена и нюансирана информация за мненията и поведението
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на изследваните лица, разбиране на социалния и културния контекст, в
който се реализират политиките/проектите. Качествените методи
обикновено се осъществяват чрез свободно и сравнително продължително
взаимодействие с изследваните лица (респондентите). Дълбочинното
интервю обикновено се прилага, когато трябва да се отрази мнението на
така наречените “експерти”. Експертите са лица с висока степен на
информираност в специфична област. Това не са само професионалисти,
но също така хора, които поради различни обстоятелства имат повишен
интерес и натрупан опит и познания в дадена област. При дълбочинното
интервю всички или почти всички въпроси са “отворени”. На
интервюиращия се предоставя списък на въпросите, които трябва да бъдат
зададени, но той не е длъжен да спазва техния ред и формулировка. От
него се изисква да се “задълбочи” в предварително определените
тематични кръгове, така че да получи от своя събеседник възможно най-
богата и разнообразна информация – включително такава, която е в
рамките на разглежданата проблематика, но изследователят не е предвидил
при подготовката на изследването. За целта той трябва да води разговора
свободно и да променя реда, характера и формата на въпросите според
неговото развитие. Разговорът не се документира в писмен вид в момента
на провеждането му, а обикновено се прави аудиозапис с предварителното
съгласие на интервюирания. Ако той не е дал съгласието си интервюто да
бъде записано, то след неговото приключване интервюиращият детайлно
описва дискутираните проблеми.(Проект „Инвестиции в хората”:10-11)

Вихра Найденова и колектив определят дълбочинното интервю по
следния начин:„...като качествен дълбочинен метод то е насочено към
детайлно открояване на действащите на всекидневно ниво модели на
възприемане и преживяване-конструиране на социалния свят.”
(Найденова, В.,М. Джамджиева,В. Стаевска. 2008:40)

„От друга страна, качественото интервю е насочено към детайлите
в индивидуалния светоглед на респондента. Той е разглеждан като един
социален “случай”, при който светогледната констелация може да бъде
откроена в дълбочина. Могат да бъдат проследени различни фактори -
семейни, социални, психологически, които оформят ролевия и статусен
комплекс. Постига се подробен анализ на различни механизми на оформяне
на определена нагласа.” (Пак там)

Дълбочинното интервю  дава богат инструментален потенциал и
добри резултати.

Инструментариум
На базата на дълбочинното интервю е получена информация за

причините за отпадане и нагласите на учениците от начален етап и техните
семейства към учебния процес. Създадени са три въпросника, с помощта
на които се провежда дълбочинното интервю – по един за учителите,
учениците и техните семейства. Автор на въпросниците е научният
ръководител на настоящата разработка проф. д-р Ж. Стойкова.
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Процедура на провеждане на изследването

В хода на изследването дълбочинното интервю се прилага в няколко
варианта при следните условия:

1. Дълбочинно интервю  в домa на pеспондента - с него се получaва
инфoрмация от родителитe на застрашените от oтпадне децa на възрaст
от 7 до 11 гoдини за техните нагласи и отношение към учебния процес.

2. Дълбочинно интервю на работнoто мястo – с помощта му се
получава информация от учители в начален етап на основното образование
в райони с преобладаващо ромско население за отношението на учениците
и техните семейства към образователния процес.

3. Дълбочинно интервю с учeници - с неговa помoщ се изслeдва
наглaсата на децата за редoвно посещениe на учeбни зaнятия и причинитe
за евентуалнитe oтсъствия.

Проучването е реализирано в ОУ „Иларион Макариополски” -  с.
Любенова махала, община Нова Загора. В интервютата с педагози са
включени и учители от ОУ „П.Р.Славейков” – с. Кортен, и ОУ „Христо
Ботев” – с. Съдиево.

Въпросите в създадения за целите на изследвaнето инструментариум
касаят индивидуалнитe характериcтики на застрашените от oтпадане от
образoвателната системa ученици:

1. Пpичини за отпадaне от обpазователната систeма - товa е най-
дeликатната чаcт от въпросника, тъй кaто не можe съc сигурноcт да се
пoлучи отговoр, койтo регистрира действителнoто полoжение. Eто зaщо
се дейcтва по двa нaчина: спoнтанно се търcи пъpвоначалният отгoвор,
cлед коетo се задaва въпроcът дaли нямa и другa пpичина.

2. Евeнтуални  зaтруднения в учeбната дейноcт  на застрашения от
отпадане от училищe към  момeнта.

3. Характeристики на cемейството (структура на cемейството,
прoфесия на родитeлите или нaстойниците - рабoтещи или безрaботни),
местоживеенe (в грaдски или сeлски рaйон).

4. Xарактеристики на социaлния cтатус на семeйствата и cтепен на
eфективност за мoтивиране на семейcтвата за увеличавaне на
посещаемосттa в училищe.

Разрaботването и провежданeто на подобнo изследванe ще помoгне
на педагoзите да получaт знaния за сeмейната сpеда, включителнo за
pесурсите и слaбите стрaни на cемейството и влияниетo им въpху учeнето,
поведениетo и рaзвитието на рoмските дeца. Основната му цeл е тeзи
знaния да се приложат за пoстигане на ефективно сътрудничеcтво и
oтношения на партньoрство мeжду учeниците и педагoга.

Tака откроенатa цeл на изcледването, кaкто и извoдите от
анализираните теорeтични пoстановки, се пpиемат кaто основаниe за
формулиpане на слeдната pаботна хипотeза:

Допускa се, че целeнасоченото пeдагогическо взаимодействиe в
обществeните образователни инcтитуции с цeл превeнция на раннотo
нaпускане на училище може да нaмали в знaчителна степен брoя на децaта,
изпадaщи в социалнa и обществeна изолaция.
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Хипотезaта е изграденa и въpху разбирaнето, че пpи eфективно

дейcтващ мoдел  за адаптaция и равeн доcтъп до образованиe се отговаpя
на pеално същeствуваща потpебност от подпoмагане на подoбни
интeграционни процeси. Възможнoстта за по - висококачествeно и
eфективно образoвание на дeцата от ромcки eтнос зaвиси от създаванетo
на pаботещ, гъвкaв подxод за овладявaне на бългаpския eзик. В oсновата
на пoдобен модeл е aкцентирано на адекватнoто педагогическo
взаимодействиe, съобразнo с образоватeлните нужди на дeцата от турскa
и рoмска етничeска групa.

Резултати от изследването
Дълбочинно интервю с учителитe на деца, застрашени от

отпадане
Oсъществени са перcонални интеpвюта, в рaзлични учeбни

заведeния, с еднa гpупа pеспонденти ( oбщ брoй 5) – препoдаватели в
начален етап.

Oсновната цeл на проучвaнето е педагозите да напрaвят оцeнка на
тoва кaк дeцата да бъдaт насърчавaни да оcтанат в училищe и дaли
сeмейството им помaга в тeзи уcилия.

Резултатите са представени с помощта на следните диаграми:

Диаграма 1
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Диаграма 2

Диаграма 3

Диаграма 4
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Проведеното проучване има за задача да се намери възможност

учителите да бъдат подпомогнaти в постигaнето на сътрудничеcтво и
oтношения на партньорствo мeжду училищетo и cемейството.

Дълбочинно интервю с  родителитe на деца, застрашени от
отпадане

Изследванeто е провeдено сpед cемействата на седем деца (по eдин
пpедставител от семейcтво) от cъщото населенo мястo. Получените
отговори могaт да бъдaт проследeни с помощта на слeдните диагpами:

1. Посeщава ли синът (дъщерята, внукът, внучката Ви и т.н.)
училищe?

По отношение на този въпрос се наблюдaва извeстно противоpечие
мeжду отгoворите на родитeлите и отгoворите на cамите дeца. Вcички
интервюирани родители или близки на децата (100%) oтговарят, че то
поcещава училищe.

Диаграма 5

Диаграма 6
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Диаграма 7

Диаграма 8

Дълбочинно интервю с децатa

Нaчинът на формулиpане и поднаcяне на въпрoсите е съобразeн с
възpастовото и интелектуалнoто  развитиe на децaта и със степeнта  на
уcвояване на българcкия eзик кaто фaктор за вникванe в съдържаниeто
им. Kъм децатa са зададeни слeдните въпроcи:

1. Ти хoдиш ли pедовно на училищe?
Kакто бешe отбелязанo в предхoдния eтап от изследванeто, тук се

наблюдaва извеcтно противорeчие мeжду отговoрите на родителитe и
отговoрите на cамите дeца. Докaто пpи родителитe вcички интервюирани
отговаpят, че дететo им посeщава рeдовно училищe, от oтговорите на
децaта cтава яснo, че всяко едно от тях не ходи всеки дeн на училищe.

dora.j.ivanova@abv.bg ....................................................................... 72
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Диаграма 9

Диаграма 10

Диаграма 11



Volume  3, 2015-2016 33

Диаграма 12

Такa изброенитe съществeни фактoри окaзват влияниe върху
бъдещото пpебиваване на дeцата в училищнатa сpеда и въpху риска от
отпадaнето им от училищe. Етничеcката принадлежноcт пpи
интервюираните ученици чeсто вoди до придържанетo към опpеделени
култуpни cтереотипи, а те oказват многo cилно влияниe, когaто сeмейството
живeе в компактнa групa cред прeдставители на собcтвения eтнос.

Oбобщение на получените дaнни
Рeзултатите от настoящото прoучване очертавaт оснoвните пpичини

за труднaта адaптация  на дeцата в училище и cпецифичната гледнa точкa
на изследванитe целeви гpупи. Харaктерното за вcяка еднa от тяx е
склонноcтта тeзи пpичини да се търcят и обяcняват cъс силaта на фактоpи
извън възможноститe за влияниe на съотвeтната групa. Tака напримеp
родителитe са осoбено склoнни да търcят и посoчват иконoмически
пpичини за тoва, че дететo тpудно се интегpира. Липcата на дoстатъчно
финaнсови средcтва за осигуpяване престoя на детeто в учeбното заведениe
пoд фoрмата на пaри за дpехи, помагалa и такcи  са водeщи  в изказанитe
от родитeлите мнeния.

Инфоpмацията, cъбрана за целите на настоящата разработка, и
изводитe, кoито мoгат да се нaправят от нея, са подкрепeни и от
неoфициална  беседа с учитeлите, насoчена към прoучване на наглaсите
им във връзкa съc спeцифичните им pоли и функции, очертaни от фaкта,
че те обучaват твъpде pазнородни eтноси.

Резултaтите от изcледването cред вcички гpупи pеспонденти
потвърждавaт, че проблeмът с отпaдането е oсобено oстър cред децaта от
ромcки произхoд. Тoй съществувa и срeд остaналите етничeски гpупи - на
бългaрите и турцитe, но pазмерите и тpудностите при решaването му не
са такa знaчими, кактo пpи ромитe. Пpоблемите с образованиeто сpед тaзи
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общнoст са най-голeми в населенитe мeста, в коитo живeят основнo pоми
(селатa), и в градовeте, където общнoстта им oстава изолирaна в гeта и
махaли. Освeн отпадaщи дeца, тaм се oтглеждат и израcтват и тaкива, коитo
не са обxванати от образoвателната cистема и на прaктика са нaпълно
негрaмотни. В населeните мeста, къдeто рoмите са срaвнително по -
интегрирaни или живeят извън ромcките мaхали, пpоблемът с oтпадането
не стoи тaка остpо.

Анaлизът на отговоpите на пeдагозите покaзва, че отпaдащите
учeници в технитe класовe са около 10%. По мнeнията на учителитe
(повечe от 50%), коитo в свoята рaбота имaт пpяк кoнтакт кактo с децатa,
такa и с тeхните cемейства, pодителите на oтпадащите от училищe децa
не окaзват съдeйствие за оcтаването им в училищe, защотo oбикновено са
с ниcко или бeз обрaзование, безрабoтни и кaто цялo – мнoго бeдни. Tрябва
да се oтбележи, че социaлният статуc на родителитe оказвa влияниe кактo
върxу продължителноcтта на обучeние на децaта, тaка и върxу причинитe
за тяхнотo oтпадане.

В разгoворите с учителитe те са категoрични, че най - чеcто
oтпадащите от училищe дeца са предстaвители на eтническите мaлцинства.
Повечe от тpи четвъpти от изpазените cтановища пoдкрепят товa
твърдениe. По мнeние на по-голямa чaст от педaгозите, сaмите те нямaт
cпецифични ангaжименти, прoизтичащи от рaзнородния eтнически cъстав
на децатa. Прeтекст за подoбно поведeние е фaктът, че стaва въпpос за
трaйно нaследени култуpни трaдиции и ценнoсти, кoито в известнa степeн
се налaга те да промeнят. Товa е дoнякъде отражениe на oбщата тeнденция
педагoзите да пpенебрегват мисиятa си на прoсветители и да cхващат
пpисъствието си в дeтската грaдина и в училищe катo възможнoст да си
oсигурят дохoди. Порaди рeдица проблeми в образователнатa cистема те
са демoтивирани за пoлагането на уcилия за cоциализация на децaта и
подпомаганeто на идeнтификацията им кaто граждaни на Бългаpия. Пpи
констатирaне на тpудности  и пoява на нeгативи по повoд aдаптацията и
мeждуличностните взаимоотношeния в смесенатa групa обикнoвено се
oправдават с етничеcките традиции и влияниeто на семействотo, с
нежeланието на сaмите децa и т.н.

От отговоpите на интервюираните  pодители cтава яcно, че най-
cериозните пpичини, свързани с разглежданата проблематика пpи децaта
от pомски произxод, са мантaлитетът и влияниeто на cемейната средa,
катo те се преплитaт и взаимнo се обуслaвят. На първo мяcто е сaмата
ценностнa сиcтема, в коятo образованиетo не е ценнoст. Оттук и сaмите
pодители не осъзнaват реалнaта неoбходимост от товa децатa им да
посещават училищe и не полагат усилия да възпитaват такивa нaвици в
тяx. Както родитeлите, така и учeниците много често разглeждат
поcещаването на училищe кaто някaкво задължeние, коетo не е оcобено
пpиятно.

В свoите отговoри децатa посочвaт кaто пpичина за отсъcтвията си
от училищe влияниетo на приятeлския кpъг и модeлите на пoведение и
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подражaние. Споpед пeдагозите тoва са едни от най-знaчимите cред
фактоpите, oказващи влияниe върxу непoсещаването на учeбни зaнятия,
отказa от ходенe на училищe и отпаданeто от нeго. За еднa четвъpт от
интеpвюираните близкотo им обкръжениe пoчти или нaпълно е cъставено
от дeца, коитo не посещавaт училищe.

От cвоя странa децатa, въпpеки че дeкларират желаниe за
посещаване на учебнo заведeние и уcилия за пpиспособяване, на практикa
се чувствaт незаинтереcовани, скучаeщи, бeз самочувствиe, oтегчени и
товa е пpичина за aпатия и дeмотивация.

Извoди и препoръки
Основнитe фaктори, кoито спорeд емпиричнитe дaнни в тaзи

рaзработка  oказват cилно влияниe върxу отпаданетo от училищe са:
1. На пъpво мястo, икономичеcкото съcтояние на семeйството, в кoето

живеe дeтето, предcтавено чрeз pазлични индикатoри, oбобщени в
комплексeн фaктор, кoйто оказвa силнo влияниe за нaпускане на училищe.
До гoляма степeн икoномическото състoяние на домакинстватa е свъpзано
и с етническатa пpинадлежност на тeхните членовe.

2. На втоpо мяcто, етническaта принадлeжност, кoято вoди до
придъpжането към опредeлени култуpни cтереотипи, кoито oказват най -
cилно влияниe, кoгато cемейството живeе в кoмпактна групa сpед
прeдставители на cобствения етнoс. Етническатa принaдлежност прoявява
влияниетo си въpху отпаданетo от училищe кaкто чрeз икoномически
мoтиви за напуcкане (ниcки дохoди, лoш жизнeн cтандарт и битoви
услoвия, безрaботица и др.), тaка и чрeз тъй наречените семeйни пpичини
(нуждa от помoщ в домакинствoто, отсъствaщи рoдители и др.).

3. Трeтата оснoвна гpупа мoтиви за отпадaне от училищe се опрeделя
от училищнатa cреда и свързaните с нeя образоватeлни фактoри. От еднa
стpана, тoва са мoтиви, произтичащи от тpудности, кoито дeтето cреща в
училищe, а от другa – ценнoстта на oбразованието, интеpесът към учeбния
процеc, определящ  желaнието/нежелaнието да се посeщава училищe. Към
тази група се отнасят и проблемите във взаимоотношенията между
учениците и учитeлите. Кaто цялo тeзи мoтиви са по - cлабо завиcими от
икономическитe хаpактеристики на отпaдащите от училищe децa.

Същеcтвуват и някoи oбективни стpани на училищнaта сpеда, коитo
влияят въpху отпaдането от училищe и върxу бpоя на прекаранитe от дeтето
гoдини в училищe – наличиe и ефективнoст на прeдучилищната подготовкa;
качеcтво и слoжност на учeбното съдържaние; квалификaция на учитeлите;
обучениe в cмесени и непълни паралeлки и други.

Резултaтите от проведенотo проучвaне очeртават оснoвните пpичини
за отпaдането на децатa и от специфичнатa гледнa тoчка на изcледваните
цeлеви гpупи. Хаpактерното за вcяка еднa от тяx е склоннoстта тeзи
пpичини да се тъpсят и обяснявaт cъс cилата на фактoри извън
възмoжностите за влияниe на съoтветната гpупа. Такa нaпример
родитeлите са особeно склoнни да търcят и пoсочват икономичeски
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пpичини за тoва, че детeто им не пoсещава училищe. Липсатa на
финанcови средствa за oсигуряване преcтоя на дeтето в училищe пoд
фoрмата на паpи за дрeхи, хpана, учeбници и тетрaдки зaемат вoдещо мястo
в изкaзаните от родителитe мнeния.

От значeние за успешнaта пpевенция на децaта в  риcк от oтпадане
е консултиpането нa рoдителите и педагогичeския състaв на учебнотo
зaведение. За по - голямa ефективноcт е прeпоръчително да се изрaботи
прогрaма с меpки, кoято да включвa:

- добpи педагогичeски пpактики за мотивиpане и задържaне на
децатa в училищe: гpупи по интeреси (музикa, рисувaне, споpт),
oриентирани към възможнoстите за изява на децатa, посeщения на дeтски
мерoприятия (излoжби, зoопарк, куклeн тeатър);

- подoбряване качествотo на преподаванe и на усвояванe, полаганe
на уcилия за укрепванe авторитeта на инcтитуцията;

- aнализ на слaбостите на пpилагания модeл на aдаптация и на
възмoжностите за преoдоляването им;

- работa по оптимизaция на сгpадата и на средатa в учебнотo
зaведение, с цeл да стaне по - привлекaтелна и ефективнo използванa.
Изграждaне на пoдкрепяща срeда за работa с учeници cъс cпециални
обpазователни потребнoсти;

- използванe на възможнoсти за въздейcтвие с учaстието на
педагогичeски кoнсултанти, cоциални pаботници и педагoзи за pабота cъс
застрaшени от отпадaне децa и дeца в pиск. Въвeждане на индивидуалeн
подхoд към децaта и навремeнен aнализ на причинитe, пoради коитo
дететo „изoстава“ в процeса на адаптaция.  Устанoвяване на пpичините за
нeговото отcъствие и изpаботване на индивидуaлни кoнсултантски
прогрaми за работa cъс сeмейството.

- съвместна работа с неправителствени организации и включване
на влиятелни ромски структури и лидери в екипите за личностна подкрепа
на децата в риск.

В обобщениe мoже да се кaже, че резултатитe от пpоведеното
изcледване недвусмислeно cочат, че oрганизирането на консултантcки
беcеди и на pазяснителни кампaнии от cтрана на педагoзите за рoдителите,
цeлящи осъзнaването на нeобходимостта от обучениe на децатa и тяхнaта
по - голямa заинтeресованост и ангaжираност към адаптациятa, е крaйно
нaложително.

Също така е налице и необходимост от усилена и целенасочена
работа, която да направи училището привлекателно, интересно и
предпочитано място за децата.

В полза на превенцията на отпадането може да се мисли и в посока
разработване на стратегия за мотивация и квалификация на педагозите,
които работят в специфична среда с деца предимно от ромската общност.
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Зaключение

Вземaйки пoд внимaние мнениятa на реcпондентите в изследванeто,
като цяло се нaлага извoдът, че основнa отговорноcт за отпадaнето от
училище на децaта в нaчална училищнa възраcт ноcят рoдителите, а
съответнo работaта с тяx се възприeма от педагогa катo рeшаваща в
противодейcтвието на тoва негативнo явлениe.

По общoто мнeние на стpаните в изследванетo е вaжно вcяка eдна
от инcтитуциите, имaщи отношениe към проблемa, да осъщеcтвява вpъзка
и да имa пpяк кoнтакт с тях, за да се рaботи зaедно, кoординирано и
целeнасочено и чpез изпoлзването на pазлични мeтоди, меxанизми и
меpки да се стимулира посещаeмостта на децата в училищe.

В хoда на aнализа бeше потвъpдена хипотезaта, че целенасоченoто
педагoгическо взаимодействиe мeжду pодители, учитeли и дeца в риcк от
отпаданe от училище ще дoведе до по - високa ефeктивност при
превенцията на това явление. Пpи ефективнo дeйстващ модeл за адaптация
и pавен дoстъп до oбразование се отгoваря на рeално същеcтвуваща
потрeбност от подпoмагане на подoбни интегрaционни прoцеси.

Вcички предлaгани меpки бихa били неeфективни, акo сeмейството
не е убедeно и съответнo не окaзва  съдейcтвие в процeса на прилаганeто
им. Защотo тук не cтава въпроc cамо за формалнo посeщение на учeбни
зaнятия - порaди зaдължителния характеp на училищнoто обучeние и
целящо получaване на пoлагащите се сoциални пpидобивки, а най-вече
за ангажирaност на семействoто в процесa на адaптация  на дeцата, за
оcъзнаване на необходимoстта от посещaването на училищe и
получавaнето на базoви пoзнания по oсновни учeбни предмeти.
Pодителите cъщо трябвa да се учaт на отгoворност, заинтереcованост,
ангaжираност, подкрeпа и съпричaстност.
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РЕЗЮМЕ:
Критерият успех в работата на всяко дете с нарушение на

способността за учене е пряко противопоставен на представянето на
образец и/или нагледна опора. Успехът и чувството на удовлетвореност
от свършеното идват при влагането на творчески елемент и личен
„отпечатък“ в работата.    Крайният резултат се охарактеризира като
„успешен“ за изследваната група само пред месец ноември. Тогава на
децата/лицата им бе предоставено поле за работа, необременено от
предварителна нагледна опора или модел за подражание. Това допринесе
за постигането на по-добрите резултати от работата, за повишената
мотивация и нулевия процент на откази от същата. Учениците със
специални образователни потребности притежават своя специфика и е
необходимо ресурсният учител и/или  специалният педагог да заложи
изцяло именно на тяхната различност. При правилните условия тази
специфика позволява те да разгърнат напълно своя потенциал и заложби.
Лицата с нарушение на способността за учене работят със свое темпо и
лична гледна точка. Тяхната мотивация спада стремително при работа по
предварително поставена нагледна опора, което е напълно разбираемо.
Неразбираема обаче остава масовата практика за рамкираната работа на
специалните педагози, които залагат на предварително подготвен образец.
Освен да правят опити за наподобяване, учениците със специални
потребности биват лишени от всяка друга алтернатива и възможност. Това
води до силен спад в положителните резултати за сметка на
отрицателните,  до застой и занижена мотивация и до липса на
положителна статистика.
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ABSTRACT:
Criterion of success in the work of each child with impaired learning ability is

directly opposed to the presentation of the model and / or visual support. The success
and a sense of satisfaction with what has been done come to the incorporation of
creativity and personal “footprint” in the work. The end result is characterized as
“successful” by the study group just before November. Then the children / persons
were given field of work, free from pre-visual support or role model. This contributed
to the achievement of best results of the work for increased motivation and zero
percentage of refusals. Pupils with special educational needs have their own peculiarities
and it is necessary the resource teacher and special educator to rely entirely on this
diversity. Under the right conditions, this specificity allows individuals to fully unleash
their potential and talents. Persons with impaired learning ability work at their own
pace and personal perspective. Their motivation falls headlong at work where visual
support is put, which is completely understandable. Incomprehensible remains the
common practice for framed work of special educators who rely on pre-prepared
form. Unless they make attempts to imitate, people with special needs are devoid of
any other alternative and opportunity. This leads to a sharp drop in positive results at
the expense of the negative ones. It leads to stagnation and reduced motivation and
lack of positive statistics.

   Ключови думи: специални образователни потребности,
моделиране, конструиране, изработване на изделия.

Keywords: Special educational needs, modeling, design, making of products.

Обект на емпиричното проучване (изследване)
Обектът на настоящото изследване е процесът на формиране и

усъвършенстване на уменията за конструиране, моделиране и изработване
на изделия от учениците със СОП в различни възрастови групи.

 Предмет на изследването
Предметът на настоящото изследване обхваща работата по

инструкция и образец като възможност за формиране и усъвършенстване
на уменията за конструиране, моделиране и изработване на изделия от
ученици със СОП в различни възрастови групи.

 Цел на емпиричното проучване (изследване)
Целта на изследването е намиране на целесъобразни методически

решения за индивидуална работа с ученици със СОП в различни
възрастови групи за формиране и усъвършенстване на уменията им за
конструиране, моделиране и изработване на изделия.

ХИПОТЕЗА
Поставената хипотеза в настоящата работа е допускането, че

процесът на формиране и усъвършенстване на уменията за конструиране,
моделиране и изработване на изделия от учениците със СОП от
различните възрастови групи може да се оптимизира, ако:

- методическият подход в работата на ресурсния учител/специален
педагог се основава на изискването за работа по инструкция и образец,
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регламентирано в учебната програма по домашен бит и техника за
началното училище;

- на всеки ученик с нарушение на способността за учене се осигури
образец, който да му служи като пряка нагледна опора и ориентир в
работата;

- критерият успех в работата на всяко дете с нарушение на
способността за учене да е близостта ] до представения образец - и като
процес, и като резултат.

Контингент на изследването -  деца/лица със специални
образователни потребности (СОП).

В настоящата работа  изследваните деца/лица са седем – три
момичета и четири момчета.  Техният възрастов диапазон варира от 6 до
19 години.  Децата с диагноза умствена изостаналост са три (на шест, на
осем и на десет години), като степента варира от умерена до тежка умствена
изостаналост. Децата/лицата с диагноза детска церебрална парализа са
две (едно дете на дванадесет и едно лице на деветнадесет години), като и
при двамата се наблюдава  спастична квадрипареза. В настоящото
изследване участваха още дете с детски аутизъм (на дванадесет години) и
дете със синдром на Даун (на девет години).

В първата диаграма е представено тяхното разделение по възраст.
(Диаграма 1)

Диаграма 1
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Диаграма 2. Разпределение по пол

На втората диаграма се вижда разпределението на децата/лицата
според техния пол: колко момчета и колко момичета са изследвани.

От Диаграма 3 става ясно съотношението на деца/лица и
разграничаването на техните диагнози. (Диаграма 3)

Диаграма 3
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Методика на изследването
Настоящето изследване се проведе в два последователни месеца

(октомври и ноември, 2015 година), като през месец октомври се
осъществяваше всеки вторник и четвъртък в продължение на четири
седмици, а през месец ноември - всеки понеделник и петък отново в
продължение на четири последователни седмици.

През месец октомври се проведе първата част на експеримента.
На децата/лицата бе поставена задача да изработят модел по
предварително зададена нагледна опора.

Поставената задача включваше подредбата на няколко геометрични
фигури с различни цветове, които, обединявайки се в единство, изграждат
модел от пет елемента ( оранжев правоъгълник с размери 15/5 см; син
квадрат с размери 5/5 см; два зелени квадрата и един лилав с размери 2/2
см)

    Втората част на емпиричното проучване се проведе през месец
ноември. Поставената задача изискваше творчество и самостоятелност от
страна на изследваната група деца/лица. От хаотично пръснати
елементи пред тях, бе поставена инструкция за подредба на модел,
съобразен изцяло с техните желания и преценка.
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Елементите наброяваха приблизително 500, различни по форма

и цвят:
- кръгчета с различен диаметър - оранжеви, жълти, светло- и

тъмнозелени;
- квадрати с размер 2/2 см в различни цветове - син, лилав, оранжев,

розов;
- разностранни триъгълници в жълт, тъмно- и светлозелен цвят;
- квадрати с размер 5/5 см с червен, зелен и жълт цвят;
- правоъгълници с размери 15/5 см в жълт и розов цвят.
Процедура на изследването
Изследването беше проведено в два последователни месеца в

спокойна за децата/лицата атмосфера. През месец октомври се
осъществяваше всеки вторник и четвъртък в продължение на четири
седмици, а през месец ноември - всеки понеделник и петък отново в
продължение на четири последователни седмици. На всички бяха дадени
еднакви минути за работа, напътствия и подробни обяснения какво се
изисква от тях. Всяко дете/лице получи по един бял лист хартия (с размери
15/22 см), необходимите елементи и по 40 минути за работа. Въпреки
спокойната атмосфера, за месец октомври бяха наблюдавани 15 отказа от
работа при 4 от децата. За месец ноември не бе отбелязан отказ или
нежелание за изпълнение на поставената задача. При три от децата се
наблюдаваше сериозно безпокойство, тревожност, липса на концентрация,
дори агресивно поведение. Вследствие на това се наложи те да бъдат
успокоявани  и поощрявани, за да продължи работата с тях безпроблемно.

Резултати от първата част на емпиричното проучване
  Емпиричното проучване беше проведено  през месец октомври.

По  поставената задача на децата/лицата - да изработят модел по
предварително зададена нагледна
опора, бяха отчетени следните
данни:

И. Р. на 6 години, М, с водещо
състояние „Умствена
изостаналост“.

И. беше видимо спокоен,
позитивен и с желание се включи в
целия процес. Не бяха отбелязани
прояви на агресия или автоагресия
по време на дейността. Имаше един
отказ от работа, отбелязан на
29.10.2015 год. (четвъртък). За
периода бе характерно изявеното
желание на детето за работа с
определена геометрична фигура -
квадрат, която залепваше на
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избирателни места из целия лист (най-често фигурите бяха струпани в
един от двата ъгъла на листа). Не бе наблюдавано предпочитание към
определен цвят. Често срещана особеност в поведението на И. бяха прояви
спонтанен смях и/или неконтролируем плач.

Г.М. на 8 години, Ж,
с водещо състояние
„ Л о к а л и з и р а н а
идиопатична епилепсия.
Умерена умствена
изостаналост“.

Не бяха
наблюдавани откази от
дейност.  Характерно за
периода беше
първоначалното не-
желание за работа. През
първите седмици детето
подреждаше еднотипни
елементи с еднакъв цвят и
форма в колонки или
редички. В последните
седмици Г. започна да
създава модел, близък до поставения, и проявяваше по-добра концентрация
и старание. По време на занятията бе спокойна и позитивна.

Р.Я. на 10 години,Ж,
с водещо състояние
„Синдром на Даун“Не се
наблюдаваше отказ. Детето
работеше  с желание.
Имаше високо ниво на
разбиране. Много добро
манипулиране с
дидактичния материал.
Почти пълно пресъздаване
на предоставената
нагледна опора. Правилно
разположение в рамките
на листа и правилна
подредба на елементите.
Спазване на
последователността в
тяхното залепване. Някъде
се наблюдаваше размяна
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на местата на елементите и/или изпускане на един от тях. Добро цялостно
справяне с поставената задача. Високо ниво на подражание.

Б.К. на 10 години, М с водещо състояние „Тежка   умствена
изостаналост“. Бяха
наблюдавани пет отказа от
работа (06.10.2015 г.
вторник, 20.10.2015 г.
вторник , 22.10.2015 г.
четвъртък, 27.10.2015 г.
вторник, 29.10.2015 г.
четвъртък). Детето работи
с нежелание. Често
биваше неспокойно и
отнесено. Залепя
избирателно елементите.
Няма предпочитания към
дадена форма или цвят.
Забелязва се
предпочитание към
елементите с голяма
форма в четвъртък. Не
успява да направи модел,
сходен на поставения.

М.Б. на 12 години,
М с водещо състояние
„Детски  аутизъм“.
Нямаше откази от работа.
Наблюдаваше се добро
ниво на подредба
посредством нагледна
опора. Като характерно
за периода беше
отбелязано изпускането
на един или повече
елемента. Детето бе
спокойно и позитивно.
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С.Д. на 12 години, @&с водещо състояние „ Детска церебрална
парализа, спастична квадрипареза“.

За разглеждания период бяха наблюдавани четири отказа от работа.
(08.10.2015 г. четвъртък, 15.10.2015 г. четвъртък, 27.10.2015 г. вторник,
29.10.2015 г. четвъртък). Поради недобре развитата си фина и груба
моторика детето трудно борави с по-малките детайли и тяхното
моделиране. Наблюдаваше се ниско ниво на разбиране. С. избирателно
поставяше произволно избран елемент върху листа. Не бе отбелязано
предпочитание към отделена геометрична фигура, цвят и/или форма.

А.К. на 19 години, М,
водещо състояние „
Спастична церебрална
парализа,  умствена
изостаналост“.

За изминалия период
бяха отбелязани пет отказа от
работа (08.10.2015 г.
четвъртък, 20.10.2015 г.
вторник, 22.10.2015 г.
четвъртък, 27.10.2015 г.
вторник, 29.10.2015 г.
четвъртък). Беше отчетено
ниско ниво на разбиране и
невъзможност за изготвяне
на колаж. В по-голяма част от
времето на занятията А. бе
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неспокоен и отнесен. През трите дни от месеца, през които работи, .
използваше единствено фигурата квадрат, която хаотично залепяше на
избрано от него място на листа. А. има пет отказа от работа. Характерно
за тези дни бе изявеното му желание да скъса листите и да захвърли
елементите, които му се предоставят. Показваше разбиране, че се изисква
от него да направи колаж, еднакъв с показания. Чрез действията си обаче
даваше да се разбере, че не желае да работи по подражание.

Втората част от емпиричното проучване също бе с продължителност
четири последователни седмици. То беше проведено през месец ноември
-  всеки понеделник и петък. На децата/лицата се предоставиха еднакви
минути за работа, напътствия и подробни обяснения какво се изисква от
тях. Беше им поставена задача, която изискваше творчество и
самостоятелност. От хаотично пръснати елементи пред тях трябваше да
подредят модел,съобразен изцяло с  предпочитанията и с преценката им.

Месец ноември се характеризираше с желание за работа и старание
при изпълнението й. Работната атмосфера бе спокойна. Не се отбелязаха
агресивни прояви.Не бе отчетен отказ от дейност. Всички от групата бяха
старателни и прецизни при изпълнение на задачата. Наблюдаваше се силен
ентусиазъм и позитивизъм.  Вземайки се под внимание спецификата в
състоянието на всяко дете/лице, беше отбелязано максимално старание и
внимателна подредба на избраните елементи.

И. Р. на 6 години, М с водещо състояние „Умствена
изостаналост“. Детето работеше с желание. Не бе отчетен отказ от
р а б о т а .
Характерно за
периода бе
и з я в е н о т о
предпочитание на
И. към колаж,
наситен с дребни
елементи в
понеделник (често
биваха един или
два, хаотично
разположени в
л и с т а ) .
Предпочитанията
на детето към
елементи с по-
голям размер
намериха своето
проявление през
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петъчните дни, през целия месец, като се наблюдаваше запълване на
цялата повърхност на листа с тях. И. бе спокоен и позитивен при работата.
С интерес насочваше вниманието си към изучаване чрез допир на повечето
фигури, преди да ги залепи на листа. Не бе отчетен интерес към конкретен
елемент.

Г.М. на 8 години, Ж с
водещо състояние
„ Л о к а л и з и р а н а
идиопатична епилепсия.
Умерена умствена
изостаналост“. През целия
период детето показваше
старание и желание за
работа. Характерно бе
педантичното подреждане
на геометричните фигури по
цвят, форма и размер в
колонки и редички. Г.
работеше с ентусиазъм и
внимателно напасваше
всеки елемент в рамките на
листа.

Р.Я. на 10 години,Ж с
водещо състояние
„Синдром на Даун“.

Детето работеше с
голям интерес и желание.
Вложи творчество при
изпълнението на
поставената задача.
Наблюдаваше се
ритмичност при подредбата
на елементите. Не бе
отчетено предпочитание
към конкретна форма, цвят
и големина. При два от
колажите  се забелязва
пресъздаване на елементи
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от заобикалящата действителност (на 06.11.2015 г. –човешка фигура;  на
27.11.2015 г. – слънце). Съобразително е подбирала всеки детайл. При
изработване на слънцето от 27.11.2015 г. наблюдаваме умело подреждане
на 9 жълти триъгълника, символизиращи лъчите на слънцето. При
изработването на човешката фигура от 06.11.2015 г. Р. се е съобразила с
характерните особености на човешкото тяло и е използвала подходящи
елементи -  кръг за глава, триъгълници за ръце и правоъгълник, залепен
вертикално, за торс.

Б.К. на 10 години, М с
водещо състояние  „Тежка
умствена изостаналост“.
Характерно за периода бе
позитивното отношение на Б.
към работата. Детето бе спокойно,
видимо уравновесено и
позитивно. Не бе отбелязан нито
един ден с отказ от работа. През
целия месец  използваше само
квадрати с различен цвят и
големина. Винаги с желание
пристъпваше към работа. Не бяха
отчетени прояви на агресия и
автоагресия.

М.Б. на 12 години,
М с водещо състояние
„Детски аутизъм“.  За
разглеждания месец не
бе отбелязан нито един
отказ от работа.
Характерни за периода са
м н о г о ц в е т н и т е ,
наситени апликации,
изпълнени с много
фигури и елементи. М.
работи с желание и
внимателно подрежда
елементите върху белия

лист.
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С.Д. на 12 години, Ж с
водещо състояние „ Детска
церебрална парализа, спастична
квадрипареза“. Няма  отбелязан
отказ от работа. Елементите биваха
произволно избрани и залепени
хаотично върху листа. Не се
наблюдаваше предпочитание по
отношение на форма, цвят и
големина. С. през целия месец беше
позитивна и по време на работата
общуваше посредством поглед и
усмивка.

А.К. на 19
години, М с водещо
състояние „
С п а с т и ч н а
церебрална парализа,
у м с т в е н а
изостаналост“.  През
периода А. бе видимо
спокоен. Не бе
отбелязан ден, в който
не работи. Показваше
предпочитания към
о п р е д е л е н и
геометрични фигури  в
определени дни.
Всеки понеделник А.

работеше само с триъгълници, а всеки петък - с квадрати, като старателно
ги намираше измежду всички други предоставени елементи.  А. не
показваше предпочитания към определен цвят.
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Количествен анализ за месец октомври
Поставената задача за първата част на емпиричното проучване

включваше подредбата на няколко геометрични фигури с различни цветове,
които, обединявайки се в единство, изграждат модел от пет елемента (
оранжев правоъгълник с размери 15/5 см; син квадрат с размери 5/5 см;
два зелени квадрата и един лилав с размери 2/2 см). Забелязва се тенденция
за предпочитание към използване на зелени квадрати - 43%, последвани
от употребата на син квадрат - 32 % и оранжевите правоъгълници - 24 %.
Само 1% се заема от употребата на лилав квадрат. Диаграма 5 предоставя
таблично обработените данни за точния брой на използваните елементи
общо за всички седем деца/лица. (Диаграма 4)

Диаграма 4

Информацията по-долу обхваща индивидуалното разпределението
за всяко дете/лице в проценти и брой използвани фигури.

И. Р. на 6 години, B& с водещо състояние „Умствена изостаналост“.
Диаграма 5
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При И. се наблюдаваше използване предимно на зелени квадрати -

8, което е цели 40 %, последвани от 5 лилави квадрати (25%); 4 сини
квадрата (20%) и 3 оранжеви правоъгълника (15 %). (Диаграма 5)

Г.М. на 8 години, Ж  с водещо състояние „Локализирана
идиопатична епилепсия. Умерена умствена изостаналост“.

 При Г. се наблюдаваше отново използване предимно на зелени
квадрати- общо 10, което е  29 %. Също 10 бяха и сините квадрати (28 %).
Имаше  още 9 лилави квадрата (26%) и 6 оранжеви правоъгълника (17 %).

Диаграма 6

Р.Я. на 10 години,Ж с водещо състояние „Синдром на Даун“.
При Р. се наблюдаваше отново използване предимно на зелени

квадрати - общо 16, което е  40 %. По 8 броя имаше от всички други
елементи: 8 сини квадрата (20 %), 8 лилави квадрата (20%) и 8 оранжеви
правоъгълника (20 %).

Диаграма 7
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Б.К. на 10 години, М с водещо състояние „Тежка умствена

изостаналост“.    Използваните елементи от Б. са  общо шест: по 2 сини
квадрата (33 %) и 2 лилави квадрата (33%); 1 зелен квадрат (17 %) и 1
оранжев правоъгълник (17 %).

Диаграма 8

М.Б. на 12 години, BМс водещо състояние „Детски аутизъм“.
При М. се наблюдаваше използване предимно на зелени квадрати - общо
13, което е 29 %; 12 лилави квадрата (27%); 11 сини квадратаи (24 %) и 9
оранжеви правоъгълника (20 %).

Диаграма 9

С.Д. на 12 години, Ж с водещо състояние „ Детска церебрална
парализа, спастична квадрипареза“.  При С. се наблюдаваше отново
използване предимно на зелени квадрати- общо 2, което е 40 %,  и по
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един елемент от другите фигури: 1 лилав квадрат (20%); 1 син квадрат (20
%) и 1 оранжев правоъгълник (20 %).

Диаграма 10

А.К. на 19 години, М с водещо състояние „ Спастична церебрална
парализа, умствена изостаналост“. При А. броят на използваните
елементи  е само три: 1 зелен квадрат (33 %), 1 син квадрат (34 %), 1 лилав
квадрат (33%) . Нямаше употреба на оранжеви правоъгълници (0 %).

Диаграма 11

Количествен анализ за месец ноември
Поставената задача за втората част на емпиричното проучване

изискваше творчество и самостоятелност от страна на изследваната група
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деца/лица. От хаотично пръснати елементи пред тях трябваше да подредят
модел, съобразно с желанията и преценката си.  На децата/лицата се
предоставиха еднакви минути за работа, напътствия и подробни
обяснения какво се изисква от тях. Елементите наброяваха приблизително
500, различни по форма и цвят (оранжеви, жълти, светло- и тъмнозелени
кръгчета с различен диаметър; квадрати с размер 2/2 см в различни цветове
- син, лилав, оранжев и розов цвят; разностранни триъгълници в жълт,
тъмно- и светлозелен цвят; квадрати с размер 5/5 см с червен, зелен и
жълт цвят; правоъгълници с размери 15/5 см в жълт и розов цвят). За
разглеждания период не бе отчетен отказ от работа. Забеляза се тенденция
за предпочитание към използване на квадрати с размер 2/2 см, като общият
им брой е 186 или 44% от всички фигури, последвани от употребата на
кръгчета - 93 или 22 %. Броят на триъгълниците е 64 - 15 %. Квадратите с
размер 5/5 см са използвани от всички деца/лица 55 пъти или 13 %;  само
6% са правоъгълниците с размер 15/5 см. Общо използваните фигури са
28 броя.

Диаграма 12

Информацията по-долу обхваща индивидуалното разпределението
за всяко дете/лице в проценти и брой използвани фигури.
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И. Р. на 6 години, B& с водещо състояние „Умствена

изостаналост“.
Диаграма 13

При И. се наблюдаваше използване предимно на квадрати с размер
2/2 см - 8, което е 32 %, последвани от 6 правоъгълника с размер 15/5 см
(24%);  5 кръгчета (20%) и по 3 триъгълника (12%) и 3 квадрата с размер 5/
5 см (12%).

Г.М. на 8 години, Ж с водещо състояние „Локализирана
идиопатична епилепсия. Умерена умствена изостаналост“.

Диаграма 14
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При Г. се наблюдаваше отново използване предимно на квадрати с

размер 2/2 см - 23, което е цели  39%, последвано от 17 кръгчета (29%), 8
триъгълника (13%), 7 правоъгълника с размер 15/5 см (12%)  и 4 квадрата
с размер 5/5 см (7%).

Р.Я. на 10 години, Ж с водещо състояние „Синдром на Даун“.
Диаграма 15

При Р. бе отбелязана  тенденция за употреба предимно на
триъгълници – 18 броя, което представлява 37% от всички елементи,
последвана от 10 кръгчета (21%),  8 квадрата с размер 5/5 см (17%), 7
квадрата с размер 2/2 см (15%) и 5 правоъгълника с размер 15/5 см (10%).

Б.К. на 10 години, B& с водещо състояние „Тежка умствена
изостаналост“.

Диаграма 16
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През месец ноември Б. използваше предимно квадрати с размер 2/2

см - общо 19, което е 76% от броя на всички елементи. На второ място бе
отбелязана тенденция за употреба на квадрати с размер 5/5 см - 5 броя
(20%),  1 правоъгълник с размер 15/5 см (4%). Използване на триъгълници
(0%) и кръгчета (0%) при Б. не бе отчетено.

М.Б. на 12 години, М с водещо състояние „Детски аутизъм“.
Диаграма 17

 При М. наблюдавахме тенденция за употреба на голям брой
елементи -  общо 235, от които 110 броя квадрати с размер 2/2 см (или
47%). На второ място се отбеляза употребата на кръгчета - 59 броя (25%),
последвани от квадрати с размер 5/5 см - 31 (13%), триъгълници 28 броя
(12%) и правоъгълници с размер 15/5 см (3%).

Диаграма 18
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През месец ноември С. използваше предимно квадрати с размер 2/2

см - общо 8, което е 57% от броя на всички елементи. На второ място бе
отбелязана тенденция за употреба на правоъгълници с размер 15/5 см - 2
броя (14%) и отново 2 броя кръгчета (15%). По един елемент бяха
използваните квадрат с размер 5/5 см (7%) и триъгълник (7%).

А.К. на 19 години, М с водещо състояние „ Спастична церебрална
парализа, умствена изостаналост“.

Диаграма 19

При А. се наблюдаваше предпочитание към употребата основно на
квадрати с размер 2/2 см - общо 11 броя или 55%. Шест броя бяха
използваните триъгълници (30%) и 3 броя квадратите с размер 5/5 см
(15%). Не бе отчетена употреба на кръгчета (0%) и на правоъгълници с
размер 15/5 см (0%).

Проведеното проучване доведе до заключение, отхвърлящо
поставената първоначално хипотеза, като получените данни говорят
за:

Първо.Повишаването на мотивацията и желанието за работа при
изследваната група деца/лица е пряко обвързана с предоставеното им право
за творчески избор. Препоръчително е оптимизирането на методическия
подход на ресурсния учител/специалния педагог да се основава на
изначалния творчески порив при лицата със специални образователни
потребности.
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     Работата, основавана на инструкцията по образец, регламентирана

в учебната програма по домашен бит и техника за началното училище,
води до занижени нива на мотивация, до откази от работа и по-ниска
концентрация в изследваната група.

Второ. Предоставянето на образец или пряка нагледна опора не е
основният и движещ фактор за децата/лицата със СОП. Изследваната група
изяви потребност от предоставянето на право за личен избор при боравене
с елементи и възможност за раздвижена композиция, съобразена с
емоционалното състояние и гледната точна на всеки.

Прекият нагледен ориентир рамкира работата на лицата, което води
до понижаване на тяхната мотивация и до увеличаване на отказите им за
работа, до ограничаване на творческия им потенциал, поставянето му в
изисквания, които са в противоречие с личната им гледна точка.

Трето. Критерият успех в работата на всяко дете с нарушение на
способността за учене е пряко противопоставен на представянето на
образец и/или нагледна опора. Успехът и чувството на удовлетвореност
от свършеното идват при влагането на творчески елемент и личен
„отпечатък“ в работата. Крайният резултат се охарактеризира като
„успешен“ за изследваната група само пред месец ноември. Тогава на
децата/лицата им бе предоставено поле за работа, необременено от
предварителна нагледна опора или модел за подражание. Това допринесе
за постигането на по-добрите резултати от работата, за повишената
мотивация и нулевия процент на откази от същата. Учениците със
специални образователни потребности притежават своята специфика и е
необходимо ресурсният учител/ специалният педагог да заложи изцяло
именно на тяхната различност.

При правилните условия тази специфика позволява те да разгърнат
напълно потенциала и заложбите си. Лицата с нарушение на способността
за учене работят със свое темпо и лична гледна точка. Тяхната мотивация
спада стремително при работа по предварително поставена нагледна
опора, което е напълно разбираемо. Неразбираема обаче остава масовата
практика на специалните педагози, които залагат на рамкираната работа
по предварително подготвен образец.

Освен да правят опити за наподобяване, лицата със специални
потребности биват лишени от всяка друга алтернатива и възможност.
Това води до силен спад в положителните резултати за сметка на
отрицателните, до застой и занижена мотивация, съответно и до липса
на положителна статистика. Децата със СОП не са просто данни,
таблично изброени в научен труд....Те са реални, прекрасни, различни,
нашите деца…. Качественото образование предполага непрекъснато
надграждане на знания и умения с оглед на максималното развитие на
потенциала на всяко дете и възможността за неговата пълноценна
социална реализация. Образованието трябва да позволи развиване на
заложеното у всяко дете.
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В този ред на мисли, от настоящото изследване могат да бъдат

изведени следните изводи:
1.Изследваната група показа повишаване на мотивацията и

желанието за работа, когато поставената задача беше пряко обвързана с
правото на творческа свобода.

2. Предлагането на образец или пряка нагледна опора не е основният
и движещ фактор за децата/лицата със СОП. Изследваната група изяви
потребност от предоставянето на право за личен избор при боравене с
елементи и възможност за раздвижена композиция, съобразена с
емоционалното състояние и гледната точна на всеки.

3. Критерият успех в работата на всяко дете с нарушение на
способността за учене е пряко противопоставен на представянето на
образец и/или нагледна опора.

4. Успехът и чувството на удовлетвореност от свършеното идват при
влагането на творчески елемент и личен „отпечатък“ в работата.

5. Лицата с нарушение на способността за учене работят със свое
темпо и лична гледна точка. Тяхната мотивация спада стремително при
работа по предварително поставена нагледна опора.

ПРЕПОРЪКИ
Препоръчително е оптимизирането на методическия подход на

ресурсния учител/специалния педагог да се основава на изначалния
творчески порив при лицата със специални образователни потребности.
Работата, основавана на инструкцията по образец, регламентирана в
учебната програма по домашен бит и техника за началното училище, води
до занижени нива на мотивация, до откази от работа и по-ниска
концентрация.   Учениците със специални образователни потребности
притежават своята специфика и е необходимо ресурсният учител или
специалният педагог да заложи изцяло именно на тяхната различност.

При правилните условия тази специфика позволява на лицата с
нарушение на способността за учене да разгърнат напълно потенциала  и
заложбите си. Те работят със свое темпо и лична гледна точка. Тяхната
мотивация спада стремително при работа по предварително поставена
нагледна опора. Във всеки етап от човешкото развитие трябва да се създават
условия за цялостно формиране на личността и за максимално използване
на възрастовия потенциал, независимо от дефицитите, които детето със
СОП има. Динамиката на обществения живот и многообразието на
житейските ситуации, в които то ще попадне, са непредсказуеми. Затова
най-голямата помощ от страна на специалистите би била формирането
на умения, които да му осигурят по-голяма способност да се адаптира в
различни ситуации.

Специалистите  –  възпитатели, педагози, специални педагози,
психолози трябва да се стремят да изградят компетентност у децатасъс
СОП, която да им помага да се ориентират в обкръжаващата среда и да се
справят самостоятелно с възникнали проблеми от различен характер. Да
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създават у тях положително отношение към работата, да повишават
мотивацията и желанието им за взаимодействие със заобикалящата ги
среда.  Детето се развива и овладява разнообразни действия, характерни
за хората. То по силата на обстоятелствата попада в определена социална
среда с функциониращи национални традиции. Тази среда се явява важен
фактор за цялостното му развитие. Отношението на възрастните формира
у детето специфични човешки чувства и ценности. Задачата за формиране
на хармонична личност се състои не в ориентиране към обезценяване на
детето, а в проява на взискателност към него и подпомагането му към по-
добро емоционално-социално развитие. Превръщането на детето в
личност се състои в това то да има възможност и да изпитва необходимост
да се реализира като такава в обществото. Личността се развива, като става
част от обществените отношения чрез възпитание и усвояване на основите
на материалната и духовната култура. Детето формира лична позиция в
рамките на обществените условия чрез отношенията си с другите хора. То
опознава себе си чрез значимите за него хора, защото именно те се явяват
носители на обществените отношения. Изграждането на личността зависи
и от условията на живот и възпитание, под влиянието на които се усвоява
общественият опит.

Заключение
С  изследването изяснихме няколко основни аспекта от работата на

ресурсния учител/специален педагог при формирането и
усъвършенстването на уменията за конструиране, моделиране и
изработване на изделия от учениците със СОП в различни възрастови
групи. Проведеното проучване доведе до заключение, отхвърлящо
поставената първоначално хипотеза!
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ВЛИЯНИЕ НА СТИЛОВЕТЕ НА ОБЩУВАНЕ ВЪРХУ

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 INFLUENCE OF COMMUNICATION STYLES ON THE
COOPERATION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS
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Анотация:
В настоящия труд се разглежда проблемът за  влиянието на стиловете

на общуване върху степента на  сътрудничество между учители и ученици.
Получените резултати и направените изводи и препоръки имат  не

само теоретична, но и важна практическа стойност. Те са полезни за
обогaтяване на педагогичeския тpуд, за изграждане на  индивидуален,
демократичен  и хуманен  cтил на общуване между учители и ученици. За
преодоляване на затрудненията в общуването  е необходимо
усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите.

Abstract:
The research problem for this study is to describe the influence of the styles of

communication on the level of cooperation between teachers and students.
 The results, the conclusions and recommendations have not only theoretical

but also an important practical value. They are useful for the enrichment of the
pedagogical work, building the individual, democratic and humane style of
communication between teachers and students. To overcome the difficulties in
communication, it is necessary to improve the  communicative competence of teachers.

Ключови думи: стил на общуване, сътрудничество, начален етап,
учител, ученик.

Key words: style of communication, collaboration, early stage, teacher, student.

Всяко учебно заведение е фактор за възпитание и формиране на
личността. През целия период на обучение ученикът се оформя  като
личност, носеща в себе си средата, в която е живял и творил. Ето защо е
особено важно учениците да бъдат обучавани и възпитавани на фона на
нормални човешки взаимоотношения, в атмосфера на хуманност,  с много
любов и всеотдайност.

Най-съществената характеристика на демократичния стил на
общуване е сътрудничеството между учители и ученици в тяхната
съвместна дейност. Учителят се стреми ученикът да се реализира в най-
висока степен като субект в учебния  процес, съобразно с индивидуалните
си способности и особености.
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Педагогиката на сътрудничеството интерпретира процеса на

обучение като процес на активно и равноправно партньорство между
учители и ученици,  при което разбира се педагогът има определена
отговорност. Да сътрудничи с учениците – означава да се съобразява с
желанията, потребностите и интересите им.

За да се установи стилът на общуване и влиянието му върху
сътрудничеството между учители и ученици, в периода месец септември
-  месец октомври 2016г.беше проведено изследване с научна цел.

Целта на  изследването  е да се провери връзката между стила на
общуване и степента на сътрудничество между учители и ученици.

Предмет на изследването са стиловете на общуване и степента на
сътрудничество между учител и ученик в начална училищна възраст.

Участници в изследването: Изследването беше проведено с две
групи лица: 46 ученици от 4.  клас и 18 учители -  начален етап, от  СУ”
Иван Вазов” -   гр. Нова Загора.

При провеждане на  изследването бе използвана следната методика:
- Ретроспективен анализ на литературни източници
- Анкета за учители
- Анализ на  педагогически ситуации
- Тест за  баланса между строгост и близост в отношенията учител-

ученик
- Наблюдение и беседа - използвани като допълнителен метод  с

цел да се постигне по- голяма обективност на резултатите от  цялостното
изследване

Акцентира се върху общуването на учителите с учениците -  успяват
ли учителите да помогнат на учениците да се справят с емоционалните
си проблеми.

Логически методи – анализ; синтез - за обработване на информацията
и формулиране на изводи и обобщения.

След  задълбочено проучване на литературата по проблема  е
направен съвременен  теоретичен анализ  на стиловете на общуване  и
тяхното влияние върху  сътрудничеството между учители и ученици. Оттук
е дефинирана отговорната задача, стояща пред всеки учител: да създаде
свой стил на общуване с учениците, от който в значителна степен зависят
и резултатите в професионалната му дейност.                               Получените
резултати от проведената анкета с учителите  показват, че: 78% от тях
използват демократичния стил на общуване;  11%  прилагат авторитарен
стил на общуване;  11% смятат, че са либерални в общуването си с
учениците. (вж Диаграма 1)
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Демократичният стил на общуване се основава на принципите на
хуманизма  и сътрудничеството. При активното сътрудничество учителите
се отнасят с уважение и доверие към учениците. Поставят ги в ролята на
равноправни партньори, като търсят път към всеки ученик, към неговия
вътрешен свят; проявяват  емпатия; уважават  достойнството им и
възможностите за свободен избор.

При либералния стил на общуване учениците не могат да осъзнаят
социалната си роля. Срива се всяка дистанция между учител и ученик и
няма активно сътрудничество.

Авторитарният стил на общуване, който използват 11% от учителите,
води до отчужденост, дистанцираност  и изолираност. Липса на
сътрудничество.

Реализирането на  демократичен стил на общуване и сътрудничество
е жизнена необходимост – съвместима с процеса на обучение в  началното
училище.

Данните от изследването показват, че голяма част от учителите имат
положително отношение към учениците. В работата им личи стремеж към
изграждането на позитивно, хуманно отношение към подрастващите.
Отличават се с висока и разностранна култура. Старанието в работата,
откровеният бистър поглед, емпатията са може би най-доброто
доказателство за това. Тези учители проучват психичните особености на
учениците, интересуват се от причините, които понякога помрачават
лицата им, вслушват се в отправените критики.

Много голям е делът на учителите с активно положително
отношение към учениците. Те са настроени доброжелателно към тях и се
държат така, че постоянно да ги стимулират в извършването на определени
дейности и постъпки. Може да се каже, че почти всички учители
поддържат инициативност у учениците, дават им възможност за изказване
на собствено мнение и проява на естествено поведение.

Учителите, участници в групата за изследване, попълниха и тест за
баланса между строгост и нежност.
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Много строгият учител установява силна, почти авторитарна власт

над учениците. Надмощието му се корени в  прекомерно увеличената
дистанция, в студенината, която излъчва, и в страха на учениците, който е
последствие от нея.

Учител, накланящ  везните в полза на нежността, няма власт над
учениците. Нещо повече: загубвайки контрол над тях, самият той застава
под тяхната власт поради неспособността си да ги ръководи.

Балансът между строгост и нежност е цел, която всеки учител трябва
да се стреми да достигне.

Голям е процентът на  изследваните учители, които са в „златната”
среда и не е нарушен балансът между строгост и нежност в отношенията
с учениците.

Макар и малко на брой,има учители, чиито везни  клонят към
строгост.

В обобщение на осъществения анализ на данните  може да се
подчертае, че разработването на проблема за ролята и значението на
стиловете на общуване и за степента на сътрудничество  между учители и
ученици  има не само теоретична, но и важна практическа стойност. Чрез
изследването и оценяването им  биха могли да се генерират практически
ценни резултати, които да послужат за усъвършенстване на
комуникативната компетентност на  учителите.

Резултатите от проведеното емпирично изследване потвърдиха
съществуването на връзка между стила на общуването и степента на
сътрудничество. При учителите, които прилагат демократичен стил на
общуване, се наблюдава по-висока степен на сътрудничество между тях и
учениците.

Анализът на резултатите от проведеното изследване  позволиха да
се направят редица изводи и обобщения:

1. Установи се, че съществува  хуманен и демократичен стил на
общуване между учители и ученици в  СУ ”Иван Вазов” -  гр. Нова Загора.

2. Констатира се, че междуличностното общуване  се основава на
отношения на сътрудничество между учители и ученици.

Учениците ценят у учителите си комуникативните им умения,
разбирането на проблемите, проявата на емпатия, доверие, справедливост,
доброта, толерантност и чувство за хумор.

Дистанцията на учителите в необходимата мяра, която приближава
максимално до тях и в същото време запазва авторитета им,  дава
положителни резултати в учебния процес.

3. От изследването се установи, че към всеки ученик учителите
прилагат индивидуален подход в процеса на общуване. Дълбоко познават
проблемите, които вълнуват децата. Проявяват емпатия, тактично
ръководят и работят.

Въз основа на проведеното изследване за процеса на общуване и
сътрудничество между началните учители и  учениците в СУ ”Иван Вазов”
-  гр. Нова Загора,  могат да се направят следните препоръки:
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· В професионално - педагогическата подготовка на

учителите да се включи целенасочено обучение за овладяване на умения
за ефективно сътрудничество с учениците, като това е една от
предпоставките за  демократизиране стила на общуване  между учители и
ученици.

· Учителите имат определяща роля за  изграждането на
комуникативни умения у учениците. Това изисква те непрекъснато да
обогатяват познанията си по етика, психология и социология, за да могат
да осъществяват хуманна комуникация между учители и ученици в
педагогическия процес.

· Да се предоставя на възможност  на учителите за
включване в краткосрочни курсове по психологическо консултиране и да
нм се оказва педагогическа подкрепа за преодоляване на  препятствията,
които срещат в работата си.
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Резюме: Настоящият материал  ни представя педагогически
експеримент, проведен в часовете по български език и литература в трети
клас.

За нуждите на планирания педагогически експеримент беше
разработен критериален тест, съобразен с Държавните образователни
изисквания (ДОИ) и с възможностите на учениците в трети клас. Проведе
се в края на месец април -  след усвояване на материала, обхващащ
правописните и правоговорните умения на учениците от трети клас,
свързани  със звуково-буквения състав на думата.,

Заложени бяха 4- ри критерия със съответните показатели към тях.
В настоящия  материал  са описани два критерия,  обективиращи
представата за нивото на усвоените знания и за правописните и
правоговорните умения на учениците от наблюдавания клас.

Резултатите показаха, че целта на  експеримента за повишаване
нивото на знания и успеваемост на учениците  е достигната, правилата за
изписване на звучните съгласни в думите са овладени  и успешно  се
прилагат при изпълнение  на езиковите  упражнения. У ч е н и ц и т е ,
които се колебаят при един критерий, се справят по-лесно при друг, т.е.
учениците, които познават звучните и беззвучните съгласни и знаят
разликата между тях, ги поставят, без да правят грешки, в думи от диктовка,
препис, редактиране.

Abstract: This material presents pedagogical experiment conducted in
classes in Bulgarian language and literature in the third grade.
For the purposes of the planned pedagogical experiment was developed a criteria
test,which was consistent with State Educational Requirements (SER) and the
abilities of the students in the third grade. Held at the end of April after mastering
the material covering spelling and pronunciation skills of students from the third
grade concerning “Sound-letter composition of the word”.

4 criteria were outlined with the corresponding indicators to them. In this
material are described two of them for objective insight into the level of the
acquisiton of the material, covering knowledge of spelling and pronunciation skills
of the students from the observed class.

The results showed that the purpose of the experiment to raise the level of
knowledge and success of students is reached, the rules for writing voiced
consonants in words are mastered and successfully implemented in the completion
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of the exercises. Students who are not sure about one criterion cope more easily
with another, i.e. students who know voiced consonants and voiceless and know
the difference between them, placed them without making mistakes in the words of
dictation, transcription, editing.

Правописната грамотност е важна част от общата езикова култура,
която е показателна за нивото на образованост на всеки човек. Още преди
повече от столетие Марин Дринов отбелязва, че „Изучаването на
българския език е най-първата ни национална опора”. (Ницолова, Р. и В.
Радева, 1980, с.9).

Изграждането на правописната грамотност се осъществява най-вече
в начален курс (първи – четвърти клас). Поставят се oсновите на правописа.

Именно тези причини доведоха до проучването в настоящата
разработка. Тя си поставя за цел да изследва правописните постижения
на ученици от трети клас, касаещи овладяване правописа на звучните
съгласни.

Проведеното диагностициране даде конкретни познания за
правописните умения на изследваните ученици от трети клас и от своя
страна оказа  положително  влияние за работата им в четвърти клас,
свързана с усвояването на звучните и беззвучните съгласни.

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС  ЦЕЛИ:
ь задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за

езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни,
пунктуационни и граматически норми;

ь усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за
ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с
комуникативната цел и за адекватен избор на езикови средства за нейното
реализиране, за конструиране на текст, за създаване на собствен текст по
словесна или визуална опора;

ь развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта,
въображението, познавателните интереси и творческите способности на
третокласниците;

ь формиране на отношение на толерантност и уважение към
културната различност и мултиетничността, приобщаване към
общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална
идентичност.

ПРЕДЛАГАНАТА МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ИМА
СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Комуникативен характер на обучението
Водещи са темите „Общуване“, „Устно общуване“, „Писмено

общуване“, „Думите за учтивост при общуване“. Езиковите знания се
усвояват с оглед на употребата им в речта. За целта са предвидени
многообразни комуникативно-речеви задачи, които са насочени към
овладяване на различни модели на речево поведение. Изгражда се
основата на комуникативната компетентност.
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2. Правописна насоченост

Езиковото обучение в трети клас е изцяло ориентирано към езиковата
култура на ученика. Всяка тема е разработена с оглед на изучаваните
правописни норми. Осигурени са възможности за системното им
упражняване.

3. Достъпност
Учебното съдържание е представено съобразно с възрастовите

особености на третокласниците в достъпен вид чрез представителни
примери.

4. Диагностика на усвояването
Уроците завършват с тестова задача, която показва равнището на

достижение при всеки ученик и е средство за контрол върху езиковото му
развитие.

5. Единна структура в разработките по теми
Целта е да се усвои единен алгоритъм на действие с езиков материал.

6. Интегративност на обучението
Учебното съдържание е разработено в контекста на цялостното

обучение на третокласниците. Тези характеристики на предлаганата
дидактическа технология я правят ефективна и лесно приложима в
училищната практика.

ЦЕЛТА на педагогическия експеримент е да се установят знанията
и умението за усвояване правописа на звучните съгласни от учениците в
трети клас, като се потърсят причините за допуснатите грешки и начините
за тяхното отстраняване.

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО - влиянието на знанията за
звучните съгласни върху грамотността на учениците в трети клас.

Г. Бижков определя предмета на педагогическата диагностика като
„теоретично изучаване и практическо провеждане на диагностичен процес
като едно единно цяло от установяване на състоянието, изясняване на
причините и условията му и накрая разкриване на тенденциите и
перспективите в развитието на личността в резултат на педагогическото
въздействие.” [Бижков, Г., 2004]

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ -  процесът на усвояването на умения
за правилно писане на звучните съгласни.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
ЕКСПЕРИМЕНТ

I.Умения за писане на текст под диктовка
1. Разпознава и проверява всички думи с различен звуко-буквен

състав;   пише без грешки.
2. Заменя звучен с беззвучен съгласен в края на думата.
3. Заменя звучен с беззвучен съгласен под влияние на беззвучен

съгласен в състава на думата.
II. Знания за тесни и широки гласни
1. Не греши при използване на тесни и широки гласни.
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2. Греши при записване на двойката А-Ъ.
3. Греши при записване на двойката О-У.
4. Греши при записване на двойката Е-И.
   III.  Знания за обеззвучаване в абсолютно краесловие
1. Притежава знания за проверка и не греши при определяне на

обеззвучаване в абсолютно краесловие.
2. Колебае се при обеззвучаване на звука Б.
3. Колебае се   при обеззвучаване на звука В.
4. Колебае се при обеззвучаване на звука Г.
5. Колебае се при обеззвучаване на звука Д.
6. Колебае се при обеззвучаване на звука Ж.
7. Колебае се при обеззвучаване на звука З.
IV. Знания за звуко-буквения състав на думите
1. Определя без грешки звук и буква в думата.
2. Греши при определяне звука на буквите Ю и Я.
3. Греши при определяне звука на буквите Щ, ДЖ, ДЗ.
4. Греши при съчетанията ЬО и ЙО.
Водещ в педагогическото изследване е МЕТОДЪТ ТЕСТИРАНЕ.
За нуждите на планирания педагогически експеримент беше

разработен тест, който е критериален и е съобразен с Държавните
образователни изисквания (ДОИ ) и с възможностите на учениците в трети
клас.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

За по-голяма пригледност на анализа, той се извърши по
въведените критерии и показатели.

Ще се спра на два от посочените критерии, които  дават
яснота за нивото на успеваемост на учениците от трети клас.

КРИТЕРИЙ 1 - УМЕНИЕ ЗА ПИСАНЕ НА ТЕКСТ ПОД
ДИКТОВКА

По диагностичния текст работиха 26 ученика от трети клас,
както следва:

1. Поднесеният текст беше непознат за учениците. В него бяха
включени думи, за които се изискват знания по изследвания проблем -
думи със звучни съгласни в началото, в средата или в края на думата, чийто
правопис може да бъде сгрешен.

2. Резултатите бяха обработени по посочения критерий и
съответните показатели. За извършване на анализа по степента на
успеваемост на учениците бе необходимо изготвяне на маркери.

В случая бяха обособени три маркера на успеваемост :
· пише вярно - справя се без грешка
· колебае се
· не знае, не се справя
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Диаграма 1
Умения за писане на текст под диктовка

Видно от Диаграма 1:
· 12 ученици - 46.2 %, се справят безгрешно с писането на непознат

текст под диктовка;
· 11 ученици – 42.35 %, се колебаят при изписването на думите със

звучни съгласни;
· 3 ученици – 11.55 %, не знаят и не могат да се справят с думите в

диктовката, които съдържат звучни съгласни.
Полученият успех по първия критерий се дължи на доброто

преподаване, системната работа на учителя с класа, натрупаните умения
за работа с думи и текст от страна на децата, изграден правописен навик
на учениците.

Формирането на навика за грамотно писане у учениците се базира
на усвоена теория и правописни правила. Правописните правила
регулират писането на група думи, които са обединени от нещо общо. По
този начин те освобождават пишещите от необходимостта да запомнят
вида на всяка дума и създават възможност, като се ръководят от правилото
да пишат цели групи думи в съответствие с установените книжовни норми.

Формирането на правописния навик се облекчава и ускорява при
използването на зрителна, слухова и изговорна нагледност. Когато
правописното правило е предоставено на учениците за зрителна справка
в процеса на упражняването, те по-лесно осмислят функционалните
граници и същността на това правило, по-бързо и безпогрешно го свързват
със съответната категория от думи с еднакви правописни особености.
Слуховата и изговорната нагледност имат значение за справка и
самоконтрол.

Повече внимание заслужават онези 11 ученици (42.35 %), които се
колебаят при изписването на думи, в които има:
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1.  1.     Обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна в

средата на думите.
2. Озвучаване на беззвучна съгласна пред звучна в началото на

думите.
3. Обеззвучаване на звучна съгласна в края на думите.
            4. Озвучаване на беззвучните съгласни пред звучни в средата

на думите.
            В последния случай се срещат по-рядко колебания и грешки.

Ученик Х проявява колебания при два от четирите посочените
случаи, а именно при:

1. Обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна в средата
на думите.

2. Озвучаване на беззвучна съгласна пред звучна в началото
на думите.

При ученикът У колебанията се наблюдават в думи, при които има :
1.Озвучаване на беззвучна съгласна пред звучна в началото на думите.
2. Обеззвучаване на звучна съгласна в края на думите.
3. Озвучаване на беззвучна съгласна пред звучна в средата на

думите.
Най-често срещаните грешки при изписваните на думите с

характерни особености са именно в посочените случаи.
За отстраняване на тези пропуски могат да бъдат приложени

следните методически задачи:
· Открий звука.
· Избери правилния съгласен звук. Допълни пропуснатите гласни.

Препиши текста. Направи проверка.
· Препис на диктовка.
· Открий грешките на думите в текста, редактирай, препиши ги вярно

в тетрадката.
· Напишете текст( по избор). Оцветете буквите, при които може да

се сгреши. Извадете ги от текста, направете проверка. Сравнете с
правописния речник. Съставете изречения с някои от тях по избор.

· Направи проверка на правописа на думите и зачертай грешната
буква.

· Коя съгласна ще изберете, за да напишете вярно думите.
· Подчертай правилно изписаните думи и т.н.
Трима  от учениците или 11,55 % не се справят при писането на

текст под диктовка. Това се дължи на факта, че те често боледуват и това
налага отсъствието им от училище.

При тях се налага индивидуална работа както в часа, така и извън
него:

- Насочване на вниманието на детето при слушане, изговаряне,
изписване на думите с особености.

      - Използване на методически задачи за преодоляване на
пропуските; поставяне и решаване задачи за формиране на правописния
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навик на децата. Отборната работа в класа също може да даде шанс на
тези деца да преодолеят пропуските си - чрез стимулиране на знаещите и
можещите и на тези които не знаят, но искат, могат и ще се научат.

      - Допълнителна работа след часовете в дните, посочени за
консултации, където всяко дете ще получи помощ за решаване на
съответния проблем, без да се създава чувство у него, че има някакъв
пропуск, а само нужда от допълнителна работа и обяснение.

 Разсъжденията при писане първоначално са разгърнати, широко
онагледени и пряко ръководени от учителя. Постепенно, в резултат от
практикуването на правилото, разсъждението се съкращава и минава в
умствен план.

Правилото се осмисля, когато упражняването върху него се извършва
така, че да се осъзнаят условията, при които се проявява дадена правописна
закономерност.

Това означава:
· да се разпознава правописният случай;
· да се избира необходимата буква въз основа на всички съществени

признаци, с които този случай се характеризира.
За окончателно формиран правописен навик можем да говорим

тогава, когато писането се извършва автоматично правилно вследствие
придобитата в процеса на многократното практикуване способност да се
съотнася всеки отделен случай на дума с правописна особеност със
съответното правило.

КРИТЕРИЙ 3 -   ЗНАНИЯ ЗА ОБЕЗЗВУЧАВАНЕ В АБСОЛЮТНО
КРАЕСЛОВИЕ

Условието на поставената задача бе:
1. Да се подредят съгласните звукове по двойки (звучни -

беззвучни).
2. Да се допишат липсващите съгласни в думите.
3. Да  се направи проверка на думите.
 Целта й - да се установи има ли пропуски и, ако има такива, да се

предприемат необходимите мерки за тяхното преодоляване.
Получените резултатите бяха обработени по посочените показатели.

За извършване на анализ по степента на знанията на учениците бяха
поставени  маркери, които да са водещи при диагностицирането:

· пише вярно
· колебае се
· не знае
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Диаграма 2

Знания  за   обеззвучаване   в   абсолютно   краесловие

   Видно от  диаграма 2 (изработена по таблица 2):
· 12 ученици – 46.20 %, притежават знания за проверка и не грешат

при определяне на обеззвучаване в абсолютно краесловие;
· 3 ученици – 11.5 %, се колебаят при обеззвучаване на звучната

съгласна Б;
· 2 ученици – 7.7%, не знаят, не се справят при определянето на

беззвучната съгласна П;
· 3 ученици – 11.5 %, се колебаят при обеззвучаване на звучната

съгласна В;
· 1 ученик – 3.85 %, не знае, не се справя при определянето на

беззвучната съгласна Ф;
· 1 ученик – 3.85 %, се колебае при обеззвучаване на звучната

съгласна Г;
·  1 ученик – 3.85 %, не знае, не се справя при определянето на

беззвучната съгласна К;
·  2 ученици –7.7 %, се колебаят при обеззвучаване   на звучната

съгласна Д;
·  1 ученик – 3.85 %, не знае, не се справя при определянето на

беззвучната съгласна Т;
·  3 ученици – 11.5 %, се колебаят при обеззвучаване на звучната

съгласна Ж;
·  2 ученици – 7.7%, не знаят, не се справят при определянето на

беззвучната съгласна Ш;
· 3 ученици – 11.5 %, се колебаят при обеззвучаване на звучната

съгласна З;
· 1 ученик – 3.85 %, не знае, не се справя при определянето на

беззвучната съгласна С.
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Процентът на успеваемост се колебае при учениците, тъй като

някои от тях допускат грешки по няколко показателя.
От направения анализ се вижда, че процентът на учениците, които

се справят и не грешат при определянето на обеззвучаване  в абсолютно
краесловие, е 42.35 %, което е по-малко от средното за класа.

Най-висок е процентът на колебание при обеззвучаването на
звучните съгласни Б, В, Ж, З - 46,2% ( 12 деца, по 3 деца на група), следван
от колебания при обеззвучаването на Д  – 7. 7%  или 2 деца.

Процентът на незнаещите деца е най-висок при двойките съгласни
Б-П и Ж-С, това са общо четири деца – 15.4 %.  При останалите двойки
съгласни учениците, които са допуснали грешка, са единици, т.е. общо
четири деца - 15.4 %.

· Процентът на учениците, които се справят и не грешат при
определянето на обеззвучаване в абсолютно краесловие,  е  42.35 %.

· Общият процент на колебаещите се деца в класа е 53,9 %.
· Общият процент на незнаещите деца в класа е 30.8 %.
Посочените резултати показват, че вниманието на учителя трябва

да бъде насочено към дейности с целия клас.
     За да се отстранят пропуските и да се повиши нивото на

успеваемост в класа, учителят трябва да работи с всички ученици в
следните насоки:

· да умеят да разграничават звучните и беззвучните съгласни в
техните корелативни противопоставяния;

· да могат да правят разлика между изговор и правопис на звучните
съгласни пред беззвучните;

· да пишат правилно звучните съгласни пред беззвучните;
· да проверяват правописа на съгласните в края на думата.
Вниманието на третокласниците да се насочва към съдържанието

на текста, при което правилното писане се явява съпътстваща дейност.
Целта е да се автоматизират правописните умения и да се утвърди
основният мотив на правописното обучение: „Уча правопис, за да се
разбирам добре с другите, когато общувам с тях в писмена форма.“

Могат да се използват следните методически задачи:
· Комуникативно-речева задача, в която учениците да допълнят

пропуснатите букви, като решат съответните правописни задачи, свързани
със съгласните звукове.

· Подбор и записване на думите за проверка на подчертаните думи.
Препис на текста.

· Избиране на правилния съгласен звук и записване на съответната
буква. Допълване на  пропуснатите съгласни. Препис на  текста.

· Диктовка. Проверка на сгрешените думи в правописния речник.
Препис в тетрадките.

· Редактиране на текст, като се поставят правилните букви на
съгласните след направена проверка.  Препис на редактирания текст.
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Като обобщение мога да кажа, че  учебната програма по български

език за трети клас, касаеща звуко-буквения състав на думата, е реализирана
в съответните часове. Постигнати са много добри и отлични резултати.
Целта, която  беше поставена с педагогическия експеримент, е  осъществена.

ИЗВОДИ
1. Правописната грамотност по педагогическия  проблем  „Усвояване

правописа на звучните съгласни в трети клас” е на много добро ниво;
2. Анализът на резултатите показва, че постиженията на

диагностицираните третокласници по отношение на знанията им за
звучни и беззвучни съгласни и за звуко-буквения състав на думата, са в
съответствие с ДОИ

3. Основните умения за правописа на звучните и съгласни не са
формирани у всички ученици.

4. Учениците,  които познават звучните и беззвучните съгласни и
знаят разликата между тях, ги поставят без грешки при писане на думите
в диктовка, препис, редактиране.

5.     Работата по подобряване на уменията за правописа на звучните
съгласни продължава и в следващите класове, като тя трябва да бъде
насочена към търсене на вариативност в използването на различните
техники.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА ПРАВОПИС НА

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В 4. КЛАС
EXPLORING THE KNOWLEDGE OF NOUN SPELLING IN THE

4TH CLASS

Ваня Господинова Коева
Vanya Gospodinova Koeva

Резюме. Знанията за съществително име  в четвърти клас са с особена
важност, тъй като те са основополагащи за следващия етап на обучение
на учениците по български език. Изследването даде възможност да се
направи  диагностика на знанията на учениците и да се изведат изводи за
постигнатите резултати, както и да се търсят пътища за преодоляване на
пропуските в знания на учениците.

Abstract. Knowledge of the nouns  in the fourth grade is critical and fundamental
to the next stage of training students in Bulgarian language. The study provided an
opportunity to make a diagnosis of students’ knowledge and to draw conclusions
about the results, and to seek ways to bridge the gaps in knowledge of the students.

Ключови думи: български език, знания, съществително име, начално
училище, диагностика, обучение, изследване

Key words: Bulgarian language, knowledge, noun, elementary school,
diagnostics, survey, learning

Обучението по български език в началното училище винаги е било
актуално и значимо. От една страна това е свързано с необходимостта
свободно да се владее родният език като ежедневна потребност и нужда,
от друга - граматически правилната, лексикално богата и разнообразна
реч на хората вече е важно условие за тяхната професионална и
интелектуална реализация.

Днес българското образование, в частност обучението по български
език и литература, се намира в етап на преструктуриране, изразяващо се в
промени в учебната документация – учебни програми и учебници, както
и въвеждане в последните години на задължителни изпити по български
език в края на определени периоди.

Особено значимо и отговорно е обучението в началното училище,
когато се поставят основите, което означава, че то трябва да се
усъвършенства, да се развива и да се модернизира.

Според Г. Христозова, изучаването на различните дялове на
лингвистиката – фонетика, морфология, лексикология, синтаксис и
стилистика в началното училище като цяло предполага запознаване и
овладяване на основните понятия на езика и на тяхното функциониране
в речта. За да се осмислят тези понятия, трябва да се изяснят техните
функции, семантиката, структурата, обемът и съдържанието им. Характерно
за обучението по български език е, че то има спираловиден характер – във
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всеки клас се изучават езикови понятия от всеки дял на езикознанието, а в
следващите класове знанията за дадено понятие се обогатяват и доразвиват.
Затова във всички класове на различни нива са включени темите за звук,
дума, изречение, текст и др.

При изучаване на частите на речта е нужно да се установи връзката
значение - форма. Всяка дума има своето лексикално значение, но и своя
граматическа форма. Думата не само назовава част от действителността,
но и показва връзката и отношението между отделните факти.

Четвърти клас е последният клас от началния етап на основната
образователна степен.  В края на четвърти клас ученикът трябва да е
овладял определен обем от знания, умения и отношения, формиращи
езиковата и литературната компетентност, чрез които се достига до
определено равнище на комуникативно-речева  компетентност. От друга
страна - социокултурната компетентност съдейства за развитието на
езиковата и литературната и заедно с тях се проявява и формира в
комуникативните практики на устно и писмено общуване.

Основните морфологични понятия, които усвояват учениците  в
четвърти клас, са свързани с морфемния строеж на думата и с нейното
значение - думата като част на речта: съществително име, прилагателно
име, глагол, наречие, числително име.

Формирането на познания за съществителното име като
граматическо понятие започва още във втори клас. Учениците имат вече
познания за род, число и вид на съществителното име. В трети клас се
разширяват, доуточняват и дообогатяват познанията на децата за това
граматическо понятие, като се включват в активна самостоятелна работа,
изискваща междупонятийна  връзка и пренос на знанията от различни
дялове на науката за езика (словообразуване - образуване на съществителни
имена; членуване на съществителни имена от м.р. ед. ч. като подлози в
изречението и т. н.).

     При проведен  педагогически експеримент  се установи доколко
и как  учениците от 4.„а“ клас на Основно училище „Д-р Иван Селимински“
-гр. Сливен, са достигнали ДОИ в знанията си за правопис на
съществително име.

За нуждите на планирания педагогически експеримент бяха
разработени два теста, които са критериални,  съобразени с ДОИ и с
възможностите на учениците в 4.„а“ клас.

Изследването е проведено в края на месец април след усвояване на
материала за съществителни имена. В него участват 26 ученици - 13
момчета, 13 момичета. Всички с майчин език български. Няма деца със
СОП. Едно дете е с глаукома, интелектуално съхранено, което работи по
теста на останалите, но с по-едър шрифт.  Двата теста са направени в два
часа в една учебна седмица.

По въведения критерий за придобити знания при правопис на
съществителни имена с фонетични особености, се получиха следните
резултати: / Следи Диаграма №1/
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15,4% от учениците грешат при обеззвучаване на звучни съгласни в
състава на съществителните имена. Останалите 74,6 % не допускат
подобни грешки. Този добър резултат се дължи на усвояване и прилагане
на знанията по фонетика.

Учениците, които са се справили без грешка с изписване на
съществителни имена с обеззвучаване на звучни съгласни, са 21 или 80,85%.
Само един ученик или 3,85% от всички ученици в класа се колебае в
отговора си. С учениците, допуснали грешки, както и с ученика, който се
колебае, се предвижда допълнителна работа с повече задачи за
упражняване на правописните особености.

Учебната програма за началните класове съдържа много теми по
морфология, които са обособени в две групи:  теми по морфемния строеж
на думата – представка, корен, наставка,  определителен член; теми за
частите на речта – съществително име, прилагателно име, глагол,
числително име, наречие  и т.н.

Учениците в 4. клас знаят, че представката е морфема, която стои
пред корена на думата. Тя допълва или изменя значението на думата.
Изучили са всички представки и на много от тях са запомнили правописа.
Знаят основните правила за проверка на правописа на представките: когато
представката завършва на звучен съгласен, а коренът започва с беззвучен
съгласен, налице е обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен -
например безпощаден.

Морфологичните грешки обикновено се дължат на недобре
усвоените значими правила за правопис на представките в българския
език.  Въпреки това, 17 ученици или 65,45% са се справили без грешка,
което показва, че са усвоили и прилагат успешно на практика основните
правила при правопис на представка в съществително име.
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Учениците в четвърти клас знаят, че наставката е морфема, която

стои след корена. Те познават правописа на някои наставки с непроверяем
правопис: -тба, -джия; със струпани съгласни: -ист,-истка, -ост.

При определяне на основни правила за правопис се акцентира на
това, че основният правописен принцип е морфологичният
(морфематичният), т. е. всяка морфема, независимо от това как се чува и
как се произнася, винаги се пише по един и същ начин.

Запознаването с морфемите в начален етап от методическа гледна
точка е съществена предпоставка за усвояване на правописа. На учениците
са поставяни много задачи за морфемен анализ на думите. Използват се
познатите в методиката знаци за отбелязване на морфемите.

представка      корен      наставка     окончание

С тези  7 ученици или 26,95%, допуснали грешка при изписване на
съществителни имена с наставка, се предвижда работа с повече задачи за
морфемен анализ на думата.

Като се има предвид това, че морфологията е свързана с множество
абстрактни понятия за децата, при изпълнение на задачите многократно
трябва да се осмисли същността на понятието, обемът и съдържанието му
чрез множество примери и упражнения.

Анализирайки данните от проведения педагогически експеримент,
могат да бъдат формулирани следните изводи:

1. Овладени са основните правила за правопис на
съществително име. Роля за това имат знанията на учениците за строежа
на думата.

2. Учениците са овладели и прилагат успешно на практика
основния правописен принцип  - всяка морфема, независимо от това как
се чува и как се произнася, винаги се пише по един и същ начин.

Проведеният педагогически експеримент показа, че изискванията
на ДОИ за овладяване на знанията за правописа на съществително име в
4. „а“ клас при Основно училище „Д-р Иван Селимински“ -  гр. Сливен,
са постигнати.

Задълбочаването и обогатяването на знанията за строежа на езика,
за езиковите и речевите единици, за правописа и правоговора  са  основа
за развитието на комуникативно-речевите умения на учениците.
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Abstract: The article analyzes the teaching of the spelling of the consonants in
the elementary school. Types of phonetic errors and ways to overcome them are
discussed.  The main reasons for making spelling mistakes in consonants are shown.
Some methodological ideas for the formation of spelling and construction competence
in studying of consonants are suggested.
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Овладяването на българския език е една от най- важните задачи на
съвременното ни училище. То е предпоставка за успешно обучение по
всички учебни предмети и за развитие на интелектуалните качества,
възможности и способности на учениците.

В началното училище се поставят основите на езиковата грамотност
и култура на учениците и се формират умения и навици за правилна устна
и писмена реч.

Изграждането на правописна компетентност се осъществява най-
вече в начален курс /първи – четвърти клас/. Грамотността има решаваща
роля за способността на личността да се развива и да учи през целия
живот, да участва пълноценно в обществото. Затова отговорността на
началния учител за правилното организиране на този процес е огромна.

Правописната грамотност на учениците е свързана и с проучване
на грешките им, а това означава откриване на причините за допускането
им и целенасочена работа върху тях.

Учебната програма на ДОС за очакваните резултати от обучението
предвиждат да се усвои на емпирично равнище правописът на звучните
съгласни, с което се поставя началото на целенасочено изграждане у
второкласника на умения и компетентности за правилно писане.

Целта на настоящата разработка е да разкрие процеса на формиране
на правописна компетентност и изграждане на правописна бдителност
при изучаване на съгласните звукове по български език във втори клас.

Грамотността зависи не само от знанията по правопис, но и от
редица други фактори: доколко ученикът правилно възприема звуковия
състав на думата; разбира ли нейния смисъл, връзката и с други думи в
изречението; чете ли добре; колко е богат активният му речник; доколко е
развита свързаната му реч.
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Много често малките ученици не могат да открият правописните

особености (ортограмите), т. е. не знаят къде и как да приложат знанията
си. Това показва, че ученикът не вижда ортограмите – у него не е развита
„правописна наблюдателност“. А за да се научи да пише правилно, е
необходимо да се научи да открива правописните особености на думите и
да търси начин за проверка на правописа чрез сродни думи или чрез
промяна на формата на думата.

При поправката на писмена работа учениците правят корекциите
механично и в повечето случаи не се замислят върху отбелязаните
поправки. Това е и една от причините да повтарят същите грешки в
следващите часове по български език.

Друга причина за допускане на правописни грешки е липсата на
мотивационна основа, а тя трябва да е: уча, за да мога да се разбирам с
другите чрез писмен текст. За да се наложи този мотив е нужна система
от задачи, в които правописната грешка е причина за дефект в
комуникацията; използване на разнообразни методи и форми на работа -
многоаспектни задачи, работа по алгоритми, нови интерпретации на
преписа и диктовката; включване на повече занимателни форми, по-близка
опора на нагледността; създаване на повече възможности за самопроверка
и самооценка на собствените усилия, както и на тези на останалите.   (
Христозова, 1998: 16)

Неправилното дозиране на теоретичните правила и практическите
упражнения води до следните групи несъвършенства:

Първо, учениците знаят правописните правила теоретично, но
практически не ги прилагат, вследствие на което допускат правописни
грешки. (Черникова, 2007: 102; Арие, 1990: 65)

Второ, учениците пишат сравнително правилно, но без да познават
правилата, интуитивно, основавайки се на езиковия си усет. Ако
социолингвистичната им среда се характеризира с книжовен изговор, то
грешките са обикновено при нормативната разлика между изговор и
правопис.

Пристъпвайки към изучаването на правописа, детето трябва да
осъзнае, че писането не е самоцел, че в живота правописът е необходим
за общуването, за точността на речта.

Една от най- съществените предпоставки за резултатност в
обучението по правопис е правилното типологизиране на правописните
грешки. За формирането на правописни умения при изучаването на
съгласни звукове във втори клас значение имат правописните фонетични
грешки, свързани с различни закономерни промени на звуковете в речта,
вследствие на които има реално съществуващи ортограми. (Тинова, 1996:
36; Тодорова, 1990: 32)

 Тези промени са причина за допускане на следните видове грешки
при изучаването на съгласните звукове от второкласници.

• Грешки при обеззвучаване на звучни съгласни в края на думата
(обеззвучаване на звучни съгласни в абсолютно краесловие).
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В края на думата звучните съгласни Б, В, Г, Д, Ж, З, които са в слаба

позиция , т.е след тях няма гласен звук, се обеззвучават, т.е чуват се като
съответните беззвучни съгласни П, Ф, К, Т, Ш, С.

Проверката на тези думи може да се извърши по два начина:
- чрез формите на думата:
град – града, градът, градове, градовете ( при съществителните от

м.р., завършващи на съгласен, правописът на основната форма можем
проверим с всичките останали четири форми);

хубав – хубавия, хубавият, хубава, хубавата, хубаво, хубавото, хубави,
хубавите ( при прилагателните имена правописът на основната форма
можем да проверим с всички останали осем форми).

- чрез сродни думи, в които след ортограмата ( „съмнителния“ звук)
има гласен:

град – градина,градеж, градя, ограда;
хубав – хубавица, хубавец, разхубавих се.
• Грешки при обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен (

асимилация по беззвучност).
- Грешки при обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен в

началото на думата – вплете, вписа. Проверката в повечето случаи е чрез
морфемен разбор и използване на познанията по правопис на
представките.

- Грешки при  обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен в
средата на думата – сладко, Владко. „К“ , който е беззвучен, влияе на
предходния звучен съгласен „Д“ и двата звука се уподобяват, т.е зазвучават
като беззвучни, вследствие на което вместо звучния „д“ се чува беззвучният
„т“. Проверката се прави чрез сродни думи, в които след „съмнителния“
звук има гласен: сладко – сладолед; Владко – Владимир. Проверката на
прилагателните може да се прави и чрез основната форма на думата ( м.р,
ед.ч.) : сладко – сладък; гладки – гладък. Тази правописна особеност
затруднява учениците, защото откриват по-лесно форми на думата ( най-
вече множественото число), отколкото сродни думи. ( Христозова, 1998:
44)

За изграждане на правописни умения при изучаване на съгласни
звукове важно значение има   изборът на подходящи методи и форми на
работа.

С оглед на обучението по правопис определяща е ролята на звуко-
буквения анализ. (Бояджиева, 1991: 35) Чрез него учениците се
ориентират в съотношението между броя на звуковете и буквите, между
изговор и правопис и откриват евентуално наличието на ортограма.
Усилията трябва да са насочени към разграничаване на фонемата.
Алгоритмично звуко-буквеният анализ може да се представи в следните
стъпки:

Първо. Кой звук се чува?
Второ. Коя буква се вижда?
Трето. Има ли разлика между изговора и правописа?
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Езиковият синтез като метод се използва на различни нива. Чрез

синтез на звукове /букви/ в съответни думи се осмисля
смислоразличителната (бор – пор; вея – фея; зърна – сърна; жал – шал;
дом – том; гора – кора; лов – лъв) и формообразуващата роля на звука
(книга – книги; мъж – мъже). ( Христозова 1998:76, Георгиева 2002: 76)

Друг метод в обучението по правопис е имитативният. Методът е
необходим при опознавателните признаци на ортограмата - буква или
буквени съчетания, при които се допускат грешки. Такива са случаите на
редуване между звучни и беззвучни съгласни. Позициите, в които се
проявява това редуване, са две – в краесловие и в средисловие. В края
или в средата на думата звучна съгласна се редува със съответната й
беззвучна: град-градът, бележа-бележка.

Методът на моделирането също се използва за обучение по
правопис в началното обучение по български език. Моделите са
своеобразно онагледяване на правописните особености на ортограмата.
Онагледяването на съответна ортограма подпомага осмислянето на
абстрактния характер на правописните явления. ( Черникова, 2007: 103)
При изучаване на съгласните звукове във втори клас този метод може да
се използва, като се въведат знаците на обозначаване на звучен и на
беззвучен съгласен, знак за разграничаване на изговора от правописа.

Основен метод за изграждане на правописна компетентност са
правописните задачи. (Христозова, 1998: 77 ; Тинова, 1996: 33, Петрова,
1996: 73)  Значение за формирането на правописни умения у
второкласниците при изучаване на съгласните звукове имат следните
задачи:

Упражнения, с които може да се провери възможността на
учениците да разпознават звучните съгласни, да ги разграничават от
беззвучните и да могат да ги подреждат по двойки:

• да подредят и напишат в две редици буквите на звучните съгласни
и на безвучните съгласни;

• да подредят думите в три колонки в зависимост от вида на
съгласните, които съдържат, без да се имат предвид позицията им (думи,
съдържащи само звучни съгласни; думи, съдържащи само беззвучни
съгласни и думи, съдържащи звучни и беззвучни съгласни): акробат, воден,
седни, есен, животно, дървен, купи, гладен, пише;

• да заменят съответната звучна съгласна с беззвучната в думите.
Тази задача е свързана с осъзнаването на словообразователната

функция на съгласните звукове: пот – под, коса – коза, плот – плод, гора –
кора.

При някои допускането на правописна грешка може да доведе до
неволна употреба на другата форма, при което се нарушава логиката не
текста. Например при думите „рог“ и „рок“. Ако се сгреши и се напише
неправилно противоположната на звучната „г“ – „к“ , се получава грешка
от рода на „Старият елен си счупи рок (рог)“.
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• да свържат думи с моделите (схеми), на които отговарят, или да

оградят буквите на звучните и беззвучните съгласни с различен цвят.Това
изисква от тях добре да познават звучните и беззвучните съгласни и да
могат да се ориентират в графичния модел, да осмислят знаците, с които
се отбелязва звучната съгласна, беззвучната съгласна и гласната.

Задачи, с които може да се провери умението на второкласници за
правилна употреба на звучните съгласни в края на думата.

• алтернативен избор на буква от корелативните двойки звукове -
звучен и беззвучен съгласен. Да зачертаят грешната буква:

гълъ б/п          покри в/ф     но ж/шми  к/г    (звучен и беззвучен съгласен в края на думата).
• да препишат само думите, които се пишат със звучна съгласна накрая
Тази задача е свързана с диференциране на звучните съгласни от

съответните беззвучни: гърмеж, галош, сос, труд, праз, кит, сив, юг.
• да напишат кои букви са пропуснати в края на думата
Думите могат да бъдат представени и с илюстрации, за да могат

децата и визуално да ги възприемат.  От учениците се изисква писмено
да направят проверката и след това да поставят липсващата буква.

карто_, ори_, нарци_, вла_, сня_, гра_
• определяне вида на правописната особеност
Да определят вида на допуснатите правописни грешки в думите

грат, мрас, сняк, белек, нош, риболоф?
• използване на различни начини за проверка:
- разграничаване на „проверяващи“ думи от „непроверяващи“ думи
Подчертайте думите, с които можем да проверим правописа на

първата дума.
хляб сняг гняв
хлебен снежен гнева
хлебче снегът гневлив
хлябът снежко разгневен
хлебарски снегорин гневен
хлебна снегове гневност
С тази задача се цели да се проверят уменията за откриване на силната

позиция при съгласните в случаи на обеззвучаване на звучен съгласен в
края на думата.

- да напишат коя дума се проверява с дадени думи
Прилагат правилото за проверка на звучните съгласни в края на

думата.
Открийте правописа на коя дума проверяваме с думите КОРАБЕН,

КОРАБОПЛАВАНЕ, КОРАБОСТРОЕНЕ; ЛЕВИЧАР, ЛЕВАШКИ,
ЛЯВОТО; СТЪЛБА, СТЪЛБИЩЕ, СТЪЛБИЦА.

Проверяваме думите: кораб, ляв, стълб
- да проверят  правописа на думите ГРАД, ХЛЯБ, МЛАД и ЛЕД

чрез форми на думите или чрез сродни думи ( съществителни имена,
прилагателни имена, глаголи).
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Форми на думата – градът, градове, хляба, хлябове, млада, млади,

ледът, ледове
Сродни думи – градоначалник, градински, заградих, хлебар, хлебен,

захлебих, младост, младичък, младее, ледник, леден,заледих
• да допишат изречение с подходящата дума, която е представена

чрез илюстрация. Чрез тази задача може да се провери умението на
учениците за правилното писане на думи, съдържащи звучни съгласни в
края.

• даване на свои примери по дадена правописна особеност:
Напишете думи, в които има обеззвучаване на звучен съгласен в края

на думата!
Упражнения, с които може да се провери умението на

второкласници за правилна употреба на звучните съгласни в средата
на думата.

• да изговарят двойки думи, за да разграничат случаите, в които
звучният съгласен се чува като беззвучен;

• да препишат думите и да обяснят каква промяна настъпва със
звучните съгласни пред беззвучните в средата на думата; да подчертаят
буквите на звуковете, които се променят: мравка, ризка, гъбка, книжка,
гледка

• да поставят липсващия звук, като предварително си направят
проверка наум, използвайки изучените правила: лъ_че, сла_кар, вла_,
коси_ба, дръ_ка

• да изберат звук от корелативните двойки съгласни:
Б или П? В или Ф? К или Г?
бе_че ми_ка фла_че
ха_че опако_ка пли_че
ро_ска шка_че носоро_че
• да зачертаят грешната буква: глед/т ка  бележ/ш ка носорог

/к
че риз/с ка

• определяне вида на правописната особеност:
Какъв е видът на допуснатите правописни грешки: почифка,

вратовръска, Люпка, Влатко, блуска, веришка
• използване на различни начини за проверка
- разграничаване на „проверяващи‘ думи от „непроверяващи“ думи:
Подчертайте думите, с които можем да проверим правописа на

първата дума:
бебче сладко сватба
бебчета сладост сватовник
бебе сладкар сватбар
бебешки сладолед сватове
бебка сладък сватя
бебчо сладкиш сватби
С тази задача се цели да се проверят уменията за откриване на силната

позиция при съгласните в случаи на обеззвучаване на звучен съгласен пред
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беззвучен и при озвучаване на беззвучен съгласен пред звучен в средата
на думата.

- да напишат коя дума се проверява с дадени думи. Прилагат
правилото за проверка на звучните съгласни пред беззвучни съгласни в
средата на думата.

Открийте правописа на коя дума проверяваме с думите КНИЖЕН,
КНИЖАРКА, КНИЖАРНИЦА; ПОЧИВАМ, ПОЧИВЕН, ПОЧИВАЩ.

Проверяваме думите: книжка, почивка
- да проверят  правописа на думите МРАВКА, ГРАДЧЕ, КРЪГЧЕ

чрез техни форми или чрез сродни думи ( съществителни имена,
прилагателни имена, глаголи).

Форми на думата – града, градове; кръга, кръгове
Сродни думи – мравуняк, мравояд; градоначалник, градя; кръгов,

кръговрат
• диференциране на думи с проверяем правопис от думи с

непроверяем правопис
- да проверят правилно ли са написани определен брой думи -

различават думите, при които могат да се приложат правилата, и думите
с непроверяем правопис: Владко, тефтер, човка, морж, лодка, автобус,
параход, евтин

- даване на свои примери по дадена правописна особеност
Да напишат  думи, в които има обеззвучаване на звучен съгласен

пред беззвучен в средата на думата.
• да включат в изречение думи с промени на звучните съгласни пред

беззвучни и да докажат, че са написани правилно. С тази задача може да
се провери умението на учениците да извършват проверка на звучните
съгласни пред беззвучните.

В условията на обучението за формиране на правописна
компетентност при изучаване на съгласните звукове основно място има и
преписът. ( Христозова, 1998: 88)

Буквалният препис може да се използва в следните ситуации:
неколкократен препис на една и съща дума с ортограма, която не подлежи
на проверка и трябва да се запомни; препис на думи, съдържащи ортограми
от един и същи вид – асимилация по беззвучност (вплитам, тежко,
сладкарница); препис на изречения или текст, съдържащи ортограми, с
цел упражняване и запомняне на начина на писане на думите; препис на
думи, изречения и текст със задача да се подчертаят ортограмите и да се
посочат думи и начини за проверка.

Преписът може да бъде подборен, т.е. преписват се определени части
от текста, за да се усвои определено правописно знание /например
преписване на думи, при които звучният съгласен се изговаря и чува като
беззвучен/.

Чрез различните видове диктовки ( обяснителна, предпазна,
подборна, самодиктовка, контролна) се констатират уменията на учениците
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за правилно писане на звучните съгласни в текст, който чуват в момента.
(Петрова, 1996: 74,  Петкова, 2016: 79, Георгиева, 2002: 104)

Целта на всички тези методи и форми е изостряне на правописната
зоркост на малките ученици, овладяване на алгоритъм за приложение
на правописно правило, формиране на умение за контрол и
самопроверка.

Правописната грамотност на учениците от началното училище е
важно условие както за уточняване на тенденциите за по-успешно
конструиране на бъдещото обучение по правопис, така и за формиране на
дидактическия профил на ученика.

Добри резултати в обучението по правопис на звучните съгласни
във втори клас могат да се постигнат при:

• целенасочено използване на занимателни форми, които
съответстват на възрастта на учениците и  водят до неусетно, непринудено
усвояване на правописните норми на езика;

• диагностика на типовете правописни грешки на второкласници и
целенасочена работа по преодоляването им;

• уместен подбор на методи на обучение по правопис.
Учениците на практика трябва да се убедят, че това, което изучават

в училище, е по силите им. Основна задача на всеки учител е да мотивира
дейността им, да стимулира желание за изява в часовете по български
език.
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Резюме: Текстът е педагогическо есе, което разглежда новите
позиции на детската индивидуалност и детския учител. Представени са
иновативни методи и похвати, чрез които да се изградят новите позиции,
които поставят участниците в учебно-възпитателния процес като
равностойни партньори и сътрудници. Направено е сравнение с други
образователни системи,  за да се покаже с какво може да се усъвършенства
българското образование.

Ключови думи: нови позиции, индивидуалност, учител, дете,
интерактивност

Abstract: The text is a pedagogical essay that presents new positions of
children’s individuality and the teacher. Innovative methods and techniques
are presented through which to build new positions that put participants in the
educational process as equal partners and collaborators. A comparison is made
with other educational systems to show what can be improved in Bulgarian
education.

Key words: new positions, individuality, teacher, child, interactivity

Учителят – „преподавател“ или нещо повече? Детето – „обект“ или
творец на собственото си учене? Една поговорка гласи: „Ако ти дадат една
риба, те хранят за един ден; ако ти покажат как се лови риба, ще имаш
храна за цял живот.“ Много от децата са гладни за знания, но често чакат
да ги получат наготово, вместо да се потрудят за тях. А учителите като че
ли приемат това за естествено и са склонни да предложат колкото се може
повече знания, вместо да формират умения за учене. Време е за промяна!

Ново поколение, нови потребности, нови интереси. Всичко това не
може да бъде удовлетворено по традиционния начин. Съвременните деца
са по-разкрепостени, по-информирани, по-свободни и взискателни.
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Децата се стремят към свобода и самостоятелност в изявите си, а учителят
трябва да им предостави тази възможност. Само тогава може да се говори
за новите позиции на детската индивидуалност и детския учител.

Основната цел на предучилищното образование в България е
създаването на възможност на всяко дете да развива максимално своите
потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му
в предметната и материалната среда. Началният училищен период силно
въздейства върху развитието на децата. При постъпване в училище те имат
нова социална роля – ученик. Детската градина и началното училище
съхраняват и насърчават индивидуалността на детето към самоизява и
сътрудничество с другите.

Традиционният педагог счита за свой свещен дълг да преподава, да
просвещава и по този начин да бъде пример на знаещ и можещ; да
отключва вратите на познанието. Но това не е достатъчно. В днешно време
ефективният учител не трябва да бъде само преподавател, а да приеме
ролята на подкрепящ. Той трябва да е този, който създава условия за изява
на всяко дете в съответствие с неговите специфични умения и
способности, както и да провокира ситуации, които изискват прояви на
сътрудничество и толерантност от страна на подрастващите. Друг акцент
е работата му за привличане на децата към социално значими дейности.
Ролята на педагога като модел се състои в това да споделя мисли, идеи и
преживявания и със своите действия да бъде модел за подражание.
Учителят като наставник осигурява необходимата помощ на децата под
формата на съвети, инструкции и обратна връзка, така че те да могат да се
справят сами, но и да развият чувството си за отговорност. Заедно с всичко
това ефективният педагог трябва да се стреми да бъде Приятел.

Както учителят, така и децата са активни участници в
интерактивното обучение. Децата непрекъснато изискват да бъдат
забелязани и да правят неща, които засилват и укрепват тяхната
самоценност, а от своя страна педагогът трябва да повярва, че те могат да
се справят сами, ако има някой, който да ги научи. Всяко дете е
индивидуално със  своите собствени личностни интереси и
предпочитания. За да бъде удовлетворена неговата индивидуалност, то
трябва да изпитва удоволствие от всяка дейност и от средата, в която се
намира.

В детската градина, с навлизането на иновационните методи и
включването на играта във всяка дейност, подрастващият вече има нови
възможности да се забавлява повече по време на възпитателния процес.
Играта е израз на вроденото любопитство на децата и на тяхната
необходимост от нови впечатления и преживявания. Също така тя служи
за социализация и за сплотяване на децата в групата. Чрез нея те се учат
на уважение към другия, да се придържат към правилата и да развиват
способност за емпатия. Като учители подкрепяме идеята, че за да се
ръководи играта, педагогът трябва да познава нейната природа.

Мисията на съвременния учител е да се стреми не само да преподаде
новите знания на децата, а и да предизвика у тях интерес за учене, да им
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помогне да погледнат към информацията от различен ъгъл, използвайки
нови методи, отличаващи се от познатата ни парадигма за възпитание и
обучение.

Според нас най-важното, което трябва да възпитаме у децата като
педагози е добродетелта. Това може да се осъществи чрез сътрудничеството
и партньорските взаимоотношения между субектите на възпитателно-
образователния процес. Един от най-подходящите интерактивни методи
за възпитаване на доброто у децата в детската градина е играта „Дървото
на доброто“. В този метод се използва макет на дърво, на което се поставят
добрите постъпки на децата, под формата на листа. А в близост до него
има картон, на който са поставени „пакостите“ им. По този начин децата
се стремят да превърнат своите лоши постъпки в добрини.

Друг интерактивен метод, който може да се приложи в детската
градина, е „Вкусната градинка“. С негова помощ децата имат възможност
експериментирайки да получават знания. Построяването на „Вкусна
градинка“ в двора на детската градина дава възможност на подрастващите
да се докоснат до природата, както и способства за усъвършенстване на
сътрудничеството между тях.

Подобно на този метод, в детската градина подрастващите могат да
отглеждат и декоративни животни. Всичко това  спомага за развиване на
чувството за отговорност и грижовност към другите.

В началното училище играта е изместена от урока. Придобивайки
новата роля ученик, детето изпитва трудности в адаптирането към новата
социална среда. От забавните детски игри подрастващият сяда на
ученическия чин и в повечето случаи бързо губи интерес към учебния
процес. Адаптацията на детето към училищната среда не е еднопосочен
процес, тя винаги е съпроводена с приспособяването на училищната среда
към детето. „Адаптирането на детето към училище е свързано с развитието
и обогатяването на неговото „естествено състояние“ – активността, чрез
която ученикът се превръща в субект, действащ осъзнато, отговорно и
свободно в новия за него образователен контекст“. (Василева, 2007: 97)
Още от първия учебен ден детето се сблъсква с много правила и изисквания,
за които не е подозирало. Това от своя страна може да доведе до забавяне
на учебната работа. Тогава на помощ идва иновативното обучение, чрез
което малкият човек има възможност да се изявява като творец на своето
собствено учене.

Играта има възможност да осъществи посредническата роля в
процеса на адаптиране. Тя подпомага усвояването на учебния материал и
има позитивен социализиращ ефект. Чрез нея подрастващите се чувстват
свободни, сигурни и затвърдяват поведенчески стереотипи. Тя съдейства
за разчупването на психологическите бариери, спомага общуването и
усвояването на правила на поведение. Актуални са ролевите,
дидактическите, както и познавателните игри, но със сигурност те не
трябва да се превръщат във водещи дейности, а да са в баланс и единство
с учебния процес.
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Според Амонашвили, за да се получи доверчиво взаимодействие

между учениците, личността на преподавателя и неговите чувства не
трябва да се скриват зад фасадата на официалната му роля, защото само
такава откритост би породила откровеност и доверие у обучаваните, само
такова отношение би провокирало изграждането на субекти в обучението.
Като развиваща се страна България направи първата крачка към изменение
на образователната система, но въпреки това има още неща, които могат
да се променят.

За модел може да се използват страните, които са най-успешно
развити в това отношение – Швейцария и Финландия. Защо швейцарските
деца са щастливи? Основният принцип на образованието при тях е, че
оценяват таланта на всяко дете и знаят, че с него то може да бъде полезно
на обществото. Целта на училището е да открие и развие заложбите на
ученика.

Образованието във Финландия, от своя страна, е едно от най-
добрите. Там подрастващите показват най-високо ниво на знания в света,
а прекарват най-малко време в учене. Къде е тайната? В тяхната система
има равенство между училищата - всички имат еднакво оборудване и
възможности, държавни са и се финансират по един и същ начин. Както
обучението, така и всичко свързано с него е безплатно – обяд, екскурзии,
транспорт и учебници.

За успешността на финландските ученици съдейства и принципът
на индивидуалност. Той е свързан със съдържанието на използвания
учебник, упражненията, количеството домашна работа и отделеното време
за учене. В часа всяко дете изпълнява задачи с различна трудност. В
образователния процес съществуват две разновидности. Те са поддържащо
обучение за по-бавно успяващите ученици и коригиращо обучение, което
е свързано с общи проблеми при усвояването на материала.

Важни принципи са доверието, доброволността и
самостоятелността, които съдействат за детската индивидуалност. Всеки
педагог използва метод или подход, който счита за подходящ. Във
Финландия, ако продължително време у някое от децата липсва интерес
и способности, то бива ориентирано към бъдеща практически полезна и
„несложна“ професия, вместо да му се пишат двойки. Там училището учи
детето на най-важното – да бъде самостоятелно в бъдещия си живот.

Какво може да направи българският учител, за да бъдат щастливи и
успешни и нашите деца? За да е ефективен учебно-възпитателният процес,
педагогът трябва да отчита целостта на детската личност чрез използване
на определени подходи и забелязване на индивидуалните особености на
учениците. За постигане на ползотворна учебна работа усилията трябва
да са насочени към активно и самостоятелно учене, формиране на
положителна нагласа и емоционални ценности, както и включване на
подрастващите в различни дейности с цел обогатяване на знанията и
формиране на индивидуалност.
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Съществена промяна, която настъпи в българската образователна

система, приета със Закона за предучилищното и училищното образование,
е премахването на количествената оценка от I до III клас. Оценяването
остава текущо, срочно и годишно. Първокласниците получават една обща
оценка на базата на знанията, които са показали през цялата учебна година,
а във II и III клас - по всеки предмет. Тази промяна се извърши, тъй като
оценяването не дава обективна представа за постиженията на ученика,
нито пък за неговия индивидуален напредък. В началните класове ролята
на количествената оценка не се осъзнава правилно от учениците и съвсем
не ги мотивира да учат, защото децата на тази възраст нямат изградени
оценъчни критерии. Когато една негативна оценка се повтаря многократно
през целия период на обучение, тя демотивира ученика, създава
отрицателно отношение към ученето и убива желанието и поривите му
към постигане на успех. Детето, на което пътят е белязан с неуспехи още
от началото на пристъпването на училищния праг, е склонно към депресия.
То възприема училището като враждебна среда и неговото единствено
желание е час по-скоро да се измъкне от нея.

Пътят за получаване на знание е изключително труден, оригинален,
изпълнен с грешки, но и продължителен. Под ръководството на
висококвалифицирани педагози учениците вървят по рационални пътища
за придобиване на нов опит. Всяка промяна в субектите води до изменение
на компетентността. Чрез общите усилия в хода на обучението се ускорява
развитието на подрастващите и приобщаването им към познавателния
опит.

Това може да се осъществи чрез използвания метод. Например
учителят да изложи определени становища и всяко дете да изрази своята
позиция, като вдигне листче, на което пише отговор „да“ или „не“. След
това идва важната част – ученикът да намери правилните аргументи, за
да защити своята теза. По този начин, освен че възпитаниците се
забавляват, те придобиват знания, формират своята личност и развиват
комуникативните си способности.

За да е резултатна педагогическата дейност, е нужно вниманието и
интересът на обучаваните да се поддържат чрез използване на
разнообразни методически възможности. Интересен подход е редуване
на индивидуална, групова и колективна работа. Изисква се търсенето на
плавен преход и взаимодействие при динамично протичащите дейности.
Многообразието от форми, методи, похвати и средства стимулира
активността и индивидуалността на възпитаниците, като подпомагат
мотивацията им. Голямо значение има също онагледяването на учебното
съдържание чрез различни иновативни средства.

Едно от средствата за представяне на учебния материал е
мултимедията. Благодарение на възможностите си за интерактивност и
интегриране на медиите, тя улеснява активното получаване на знания.
Чрез нея учещите могат да взимат решения за пътя, по който ще се движат
през съдържанието, и предполага обратна връзка, с която се направляват
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и подпомагат те. Новите технологии, които са от голямо значение за
младото поколение, не трябва да се пренебрегват и избягват в учебния
процес. Ограничаването на тяхното прилагане не дава ефективен резултат.
Ако бъдат използвани по време на учебната дейност, те могат да са от
голяма полза за българския учител.

Децата най-често приемат домашната работа като скучно и
неприятно задължение, което отнема от свободното им време. Според
нас това може да се избегне с електронното задаване на самостоятелна
дейност. Като идея:  училището може да създаде електронен сайт, чрез
който учителите да предоставят възможности на децата за забавни задачи
и упражнения под формата на игри, с които да затвърдят и усъвършенстват
своите знания и умения.

Приложението на интерактивни методи в учебно-възпитателната
работа служи за педагогическо взаимодействие, приспособяване към
социалната среда, получаване на информация, формиране на умения и
изграждане на нагласи. Те дават възможност за личностно развитие на
основата на съпреживяване, диалог, анализ и вземане на решения. Поставят
учениците в ситуация на постоянно обсъждане, изразяване на лични
мнения и предполагат наличие на обратна връзка. Такива методи могат
да са обсъждане, мозъчна атака, ролева игра, ситуиране, проектиране,
изследване и други.

Интересен подход за реализиране на някои от целите в урока е играта
„Мека топка“. При нея учителят държи в ръцете си топката, задава
определен въпрос и я подава на едно от децата, което трябва да даде
отговор. Тази игра е полезна, тъй като чрез нея подрастващите
съсредоточават вниманието си, засилва се интересът им и те успяват да
затвърдят и осмислят усвоените знания. Възможно е да се използва и за
проверка на знанията на децата, без те да изпитват ненужното притеснение.
Играта „Мека топка“ съдейства също за поставянето на учениците в
познавателна позиция и удовлетворяване на техните потребности.

В по-горните класове в начален етап учениците вече спокойно могат
да формулират идеи и мнения по възникнал проблем. През този период е
подходяща инициативата „Кутия за предложения“. При нея децата в края
на всяка седмица анонимно пускат своите предложения за подобряване
на процеса на обучение. Така малките ученици реализират новата си
позиция на равнопоставени партньори в класната стая.

Когато говорим за детска индивидуалност, не става въпрос само за
децата, които се обучават според държавните образователни стандарти, а
и за тези, които имат специални образователни потребности. Те също имат
нови позиции, като се обучават интегрирано в училищата. Подрастващите
със специални образователни потребности са по-чувствителни и повечето
от тях имат придобита ниска самооценка. Това е една от причините те да
се обучават по индивидуална учебна програма. По силата на Закона за
предучилищно и училищното образование децата със специални
образователни потребности се оценяват само с качествени показатели,
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които може да са: “постига изискванията”, “справя се” и “среща
затруднения“.

С цел да се осигури среда, в която  децата със СОП да се чувстват
сигурни и приети от съучениците си, е необходимо педагогът да извърши
предварителна подготовка на класа. За да не се чувства изолирано детето
със специални образователни потребности в учебния процес, учителят
трябва да приеме и ролята на приобщаващ. Първото нещо, което е
необходимо да направи като такъв, е да проведе беседа с учениците от
класа, като им обясни, че тези деца не са по-различни от тях и целият клас
трябва да прояви толерантност. За да докаже тази теза, трябва да даде на
детето със СОП подходяща за него роля в учебно-възпитателния процес.
Играта също може да има приобщаваща роля в тази посока. В този процес
на интегриране важна е ролята и на родителите. Те също трябва да
съдействат чрез разговори вкъщи и действия в ежедневието.

Родителите трябва да престанат да бъдат откъснати от училището
или детската градина и да станат активни участници във възпитателно-
образователния процес. Ролята на учителя като подкрепящ включва и
работа със семейството. Педагогът трябва да търси ефективни начини за
приобщаване на родителите към работата в образователната институция,
защото родителската общност е безценен помощник на възпитателя. Редно
е семейството винаги да е информирано за всичко, което се случва около
подрастващия. Комуникацията е основно средство за взаимодействие
между семейната среда и училището. Родителите трябва да се доверяват
на учителя и да го подкрепят в процеса на обучение и възпитание.
Хармонията между двете институции е нужна, за да не се чувстват децата
раздвоени в изпълнението на изисквания от двете страни. Добрият педагог
трябва да знае какво вълнува родителите, за да не възникват ситуации, в
които потърпевш може да е подрастващият.

В заключение: както позицията на детето, така и позицията на
учителя търпи промени. В детската градина и в началното училище и
педагогът, и подрастващите трябва да са активни, за да бъде ефективно
взаимодействието „дете-среда“. Ако при традиционния начин на
възпитание децата са възприемани като обекти, то във века на иновациите
се акцентира върху активната роля на подрастващия в процеса на
взаимодействие и комуникация. След като се променя ролята на детето,
то респективно се променят и образът, и ролята на учителя.
Интерактивните методи, които осигуряват нови позиции на детската
индивидуалност, са ключът към възпитанието на едно разумно мислещо
и действащо общество.
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Abstract: Aggravation of the ecological situation in the world and ever-
growing contradictions between nature and society determine the ecological
approach as one of the leading in the construction of cognitive subjects
“Homeland”, “surrounding world” and “man and nature”. Ecological approach
should assume its ecological responsibility in the overall set of measures for
formation of environmentally friendly relations between man and nature.
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Въведение
Обучението в началното училище има основополагаща роля в живота

на всеки човек. По време на началното си образование учениците
придобиват не само знания, умения и компетентности, но и изграждат
себе си като пълноценни граждани на дадената страна; формират
ценностна система за грижа и опазване на природната среда; осъзнават,
че хората са част от природата и като такива те трябва да полагат грижи за
нея, защото природата не е неизчерпаема даденост.

За стимулиране развитието на учениците и цялостното изграждане
на детската личност съществена роля има обучението по роден край, околен
свят и човекът и природата в I - IV клас.  Предметите целят да задоволят
потребността на учениците от знания за заобикалящата ги природа, умения
да се ориентират в нея, както и цялостното развитие на детската личност.

В съвременния процес на обучение по роден край, околен свят и
човекът и природата стои осмисляне на отношението организъм – среда
от учениците. Осъзнаването на тази връзка се осъществява чрез
екологическия подход на обучение в посочените учебни предмети.

Поради тази причина, целта на настоящата разработка е да определи
приложението на екологическия подход при запознаване на учениците с
природния свят в начален етап на обучение.
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Теоретични основи на проблема
Екологическият подход е вариант на системното познание.

Особеностите  му се състоят в това, че в представите за екосистемата (или
природния обект) влизат две системи. Едната от тях се намира в центъра
и се разглежда като основен обект, а другата я заобикаля и се разглежда
като заобикаляща среда. Централният обект винаги е показан в неговите
взаимоотношения с неживата природа (климат, ландшафт) и с другите
организми, които го заобикалят.

Екологическият подход дава възможност за преодоляване на
антропоцентричното отношение към природата, според което човекът сам
поставя себе си на най-високото място в йерархията. Човекът обаче може
да бъде както централен обект, така и заобикаляща среда на друг централен
обект (например човекът е част от заобикалящата среда на дадено животно
или растение). Тази идея понякога се оказва много по-достъпна за
учениците в I клас, отколкото за много възрастни. Достатъчно е едно кратко
наблюдение на различна среда за живот (например река, море), за да могат
учениците бързо и лесно да се убедят в това.

Ако се опитаме да заместим централния обект с определено растение,
животно или човек, ще видим, че всяко едно живо същество е зависимо
от определени условия на живот в заобикалящата го среда. Условията,
които влияят върху живите организми в даден момент на дадено място, са
едни и същи (например влажност на въздуха, температура), но върху
отделните биологични видове те влияят по различен начин (таралежът
се събужда от зимен сън преди леопардовия смок, защото двата биологични
вида имат различни „претенции“ към температурата на околната среда).
Така конструирано, познавателното съдържание дава възможност на
учениците да осъзнаят, че разрушаването на средата води до гибел на
живите организми. Изводът, до който стигат  децата е, че не е достатъчно
да не унищожаваме и убиваме защитените растения и животни,
необходимо е още да не разрушаваме заобикалящата ги среда, която е техен
дом.

Ако бъде направен опит за обобщаване на информацията, определяща
екологическия подход в съвременната постановка на обучението по роден
край, околен свят и човекът и природата, то бихме могли да кажем, че
чрез съответния подход учениците:

vосъзнават и осмислят връзката организъм – среда;
vосъзнават, че всеки организъм е тясно свързан със заобикалящата

го природна среда;
vосъзнават, че именно заобикалящата ни природната среда е носител

на условията за живот в различна степен;
vразбират, че всеки организъм изисква специфични условия за живот

(например: влажност на въздуха, температура, светлина) и всеки
организъм развива разнообразни приспособления към тази среда;
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vпреодоляват антропоцентричното отношение към природата,

според което човекът сам поставя себе си на най-високото място в
йерархията.

Концептуална рамка на изследването
Цел: Да се установи готовността на педагога, бъдещ и настоящ

начален учител, за приложение на екологическия подход в контекста на
разкриване на добри практики за приложение на съответния подход при
запознаване на учениците с природната среда в предметите роден край,
околен свят и човекът и природата в начален етап на образование.

Задачите, чрез който ще се реализира целта, са:
1. Да се установи до каква степен студентите и началните учители

са запознати със същността на екологическия подход.
2. Да се установи до каква степен бъдещите и действащите начални

учители познават параметрите на педагогическата технология за
приложение на екологическия подход в обучението по роден край, околен
свят и човекът и природата.

3. Да се определи оценката на педагога по проблема за наличието
на педагогическа литература (същност, дидактически възможности и
варианти за приложение) за екологическия подход.

4. Да се установи необходимостта от приложение на екологическия
подход при запознаване на учениците с природната среда в начален етап.

5. Да се установи личната позиция на педагога по проблема за
приложение на екологическия подход при запознаване на учениците с
природната среда в начален етап.

6. Да се сравни мнението на студентите и на началните учители
относно философията на приложение на екологическия подход в
обучението по роден край, околен свят и човекът и природата

Обект, предмет и контингент
Обект на изследването е отношението на студенти педагози и

начални учители към приложението на екологическия подход при
запознаване на учениците с природната среда в начален етап на обучение.

Предмет на изследването са механизмите на приложение на
екологическия подход при запознаване на учениците с природната среда
в начален етап на обучение.

Контингент на изследването са 40 студенти от IV курс, специалност
ПНУП, и 20 действащи начални учители от училища в следните селища:
гр. Казанлък, гр. Николаево, гр. Гурково и с. Енина.

 Изследователска методика
В настоящето изследване се използва анонимна анкетна карта. Тя

включва 8 въпроса, чрез които се събира информация за приложението
на екологическия подход при запознаване на учениците с природната
среда “ в начален етап на образование.
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Процедура за провеждане на изследването, критерии и равнища
Процедура
Педагогът отбелязва в оценъчна скала нивото, в което попада, чрез

ограждане на съответната цифра. Оценъчната скала е в диапазон от 1 до
10.

Интерпретация на резултатите
· Разделяне на оценъчната скала на три равнища:
o ниско равнище – в диапазон от 1 до 3
o средно равнище – в диапазон от 4 до 7
o високо равнище – в диапазон от 8 до 10
· Анализ на резултатите по тези три равнища. За определяне на

равнището, в което попадат анкетираните, се преминава през следната
процедура:

o разграничаване на отговорите на студентите от тези на сега
действащите начални учители за получаване на по-точна и достоверна
информация относно изследваната проблематика;

o отбелязване на всеки получен отговор под съответната оценка (1,
2, 3 ….10);

o сумиране на отговорите в конкретния диапазон;
oпревръщане на резултатите в процентно отношение спрямо всички

анкетирани ;
o анализиране на получените резултати от анкетната карта по всеки

от четирите критерия (посочени по-долу), чрез посочване на процентното
отношение, попадащо в съответното равнище;

o даване на характеристика и излагане на становище относно
получените резултати.

Критерии и равнища
Спецификата на проучването, отнасящо се до педагогическата

технология на приложение на екологическия подход при запознаване на
учениците с природната среда в начален етап на образование, налага
използването на система от критерии и показатели.

Таблица 1

 

Критерии Равнища 

Оценка на педагога по проблема за наличието на 

педагогическа литература за екологическия подход 
Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Необходимост и приложимост на екологическия 

подход 
Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Лична позиция на педагога по проблема за 

приложение на екологическия подход 
Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Професионална компетентност на педагога по 

отношение на педагогическата технология на 

приложение на екологическия подход 

Ниско равнище 
Средно равнище 

Високо равнище 
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1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КРИТЕРИИ И

РАВНИЩА – СТУДЕНТИ
1.1. Анализ на резултатите  по първи критерий – „ Оценка на

педагога по проблема за наличие на педагогическа литература“
По отношение на първи критерий можем да кажем, че само 7,5% от

отговорите на студентите  попадат в ниско равнище. Те са на мнение, че
липсва педагогическа литература за технология на приложение на
екологическия подход. Отговорите на 45% от анкетираните бъдещи
начални учители попадат в средно равнище. Те смятат, че педагогическата
литература в задоволителна степен съдържа информация за съответния
подход. Тези резултати показват известна колебливост при оценката на
студентите за наличието на педагогическа литература. Четиридесет и седем
цяло и пет процента (47,5%) от тях считат, че педагогическата литература
предлага достатъчно информация за същността и вариантите на
приложение на подхода. Допускаме, че този процент е толкова висок
поради факта, че бъдещите учители са усвоили голям обем информация
относно традиционните подходи, които са широко застъпени в
педагогическата литература; имат богат запас от знания за екологичното
възпитание и образование и откриват връзки и закономерности между
съответния подход и екологичното образование.

В заключение по първи критерий можем да кажем, че студентите от
специалност ПНУП оценят равнището на педагогическата литература като
задоволително.

В обобщен вид отговорите нм биха могли да бъдат представени по
следния начин:

Диаграма 1

1.2. Анализ на резултатите по втори критерий -  „Необходимост
и приложимост на екологическия подход“

По втория критерий студентите  изразяват своето мнение по
зададения им въпрос: „В каква степен, според Вас, екологическият подход
е приложим в съвременния процес на обучение и възпитание в часовете
по роден край, околен свят  и човекът и природата“?
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Четиридесет и седем цяло и пет процента (47,5%) от анкетираните

студенти – бакалавърска степен, са на мнение, че екологическият подход
не е приложим в съвременния процес на обучение и възпитание в часовете
по тези учебни предмети. Двадесет и седем цяло и пет процента (27,5%)
са отговорите, които попадат в средното равнище – според тях
екологическият подход е в известна степен приложим в съвременното
обучение и възпитание. Следва да отбележим, че при една доста голяма
част от анкетираните лица се наблюдава абсолютна категоричност по
отношение на неприложимостта на съответния подход, а при друга част -
колебливост по отношение на неговото приложение. Едва 30% от
бъдещите педагози считат, че подходът е приложим в процеса на
запознаване на учениците с природната среда. Допускаме, че този процент
е доста нисък поради факта, че в педагогическата литература липсва
информация за дидактическите възможности и варианти на приложение
на екологическия подход.

В заключение по втори критерий можем да кажем, че според
анкетираните екологическият подход е по-скоро неприложим в
съвременния процес на обучение и възпитание по предметите роден край,
околен свят и човекът и природата.

В обобщен вид отговорите на студентите могат да бъдат представени
по следния начин:

Диаграма 2

1.3. Анализ на резултатите по трети критерий  -  „Лична позиция
на педагога по проблема за приложение на екологическия подход“

Няма анкетираните студенти, които да са на мнение, че тяхната
ценностна система не съответства на идеите на конкретния подход. Следва
да отбележим, че отговорите на 72,5% от анкетираните бъдещи учители
попадат във високо равнище. Те считат, че ценностната им система изцяло
съответства на идеите на екологическия подход. Висок процент от тях
осъзнават, че всеки организъм е тясно свързан със заобикалящата го среда
и този факт съответства на тяхната ценностна система. Това навежда на
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мисълта, че бъдещите педагози ще се стремят да формират такава
ценностна система и у своите възпитаници, която да изгражда високи
ценностни идеали, свързани с природната среда.

Двадесет и седем цяло и пет процента (27,5%) от отговорите са в
средно равнище. Анкетираните лица, попадащи в този обсег, са на мнение,
че тяхната ценностна система в известна степен съответства на идеите
на екологическия подход.

В заключение по трети критерий можем да кажем, че бъдещите
начални учители имат ясно изявена лична позиция относно
педагогическата технология на приложение на екологическия подход в
дисциплините по запознаване на учениците с природната среда и тяхната
ценностна система в голяма степен съответства на идеите на подхода.

В обобщен вид отговорите могат да бъдат представени по следния
начин:

Диаграма 3

1.4. Анализ на резултатите по четвърти критерий  -
„Професионална компетентност на педагога по отношение на
педагогическата технология на приложение на екологическия подход“

Две цяло и пет процента (2,5%) от студентите оценят своето
професионално равнище за приложение на екологическия подход като
„незадоволително“. Бъдещите педагози отчитат своите педагогически
умения като „недостатъчни“  относно приложението на екологическия
подход в педагогическата практика. Четиридесет процента (40%) от
анкетираните лица попадат в средно равнище. Те определят като „добро“
своето професионално равнище за приложение на подхода. Петдесет и
седем цяло и пет процента (57,5%) от бъдещите педагози оценят като
„високо“ професионалното си равнище.

В заключение по отношение на четвърти критерий можем да кажем,
че значителна част от бъдещите учители определят себе си като
„компетентни“ относно педагогическата технология за приложение на
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екологическия подход в обучението по роден край, околен свят и човекът
и природата.

В обобщен вид отговорите  могат да бъдат представени по следния
начин:

 Диаграма 4

2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КРИТЕРИИ И
ПОКАЗАТЕЛИ –  НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

2.1. Анализ на резултатите по отношение на първи критерий
- „Оценка на педагога по проблема за наличие на педагогическа
литература“

По отношение на първи критерий можем да кажем, че всички 100%
от отговорите, свързани с оценката за наличие на педагогическата
литература, попадат в ниско равнище. Според действащите начални
учители липсва информация за екологическия подход, касаеща същността
и вариантите  на приложението му в педагогическата практика. Следва
да бъде отбелязана категоричността, с която началните учители отричат
наличието на педагогическа литература за съответния подход.

В заключение по първи критерий можем да кажем, че началните
учители са единодушни в мнението, че липсва педагогическа литература,
която да съдържа информация за същността на екологическия подход и
варианти за приложението му  в педагогическата практика при  обучението
по роден край, околен свят и човекът и природата в начален етап на
обучение.
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В обобщен вид отговорите на началните учители  могат да бъдат

представени по следния начин:
Диаграма 5

2.1. Анализ на резултатите по втори критерий  -
„Необходимост и приложимост на екологическия подход“

Всички 100% от анкетираните начални учители са на мнение, че е
изключително необходимо екологическият подход да се прилага в
съвременното обучение по роден край, околен свят и човекът и природата.

След като осъзнават необходимостта от приложение на
екологическия подход, логично бе да им бъде заден следният въпрос: „В
каква степен, според Вас, екологическият подход е приложим в
съвременния процес на обучение и възпитание в часовете по роден край,
околен свят и човекът и природата?“ Двадесет процента (20%) от
отговорите на началните учители попадат в диапазона на ниско равнище.
Анкетираните са на мнение, че екологическият подход не се прилага в
съвременното обучение по предметите, в които учениците се запознават
с природния свят. Останалите 80% от отговорите попадат в средно
равнище. Те оценят приложението на съответния подход като
„задоволително“. Интересно е да отбележим, че няма начални учители,
които мислят, че екологическият подход е категорично приложим в
съвременния процес на обучение по съответните учебни предмети,
въпреки че 100% от тях са на мнение, че е необходимо той да бъде
прилаган.  Смятаме, че тази колебливост по отношение на приложимостта
на екологическия подход в обучението по предметите роден край, околен
свят и човекът и природата е продиктувана от липсата на педагогическа
литература, свързана с педагогическата технология на подхода.
Позволяваме си да допуснем, че ниската приложимост на подхода
произтича и от учебната документация по учебните предмети, в които
учениците се запознават с природния свят. Следва да припомним, че
според  началните учители учебната документация в задоволителна степен
предлага дидактически възможности и варианти за приложение на
подхода.
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В заключение по втори критерий можем да кажем, че началните

учители оценят степента на приложимост на подхода като
„незадоволителна“.

В обобщен вид отговорите на началните учители биха могли да бъдат
представени така:

Диаграма 6

2.1. Анализ на резултатите по трети критерий - „Лична
позиция на педагога по проблема за приложение на екологическия подход“

По отношение на трети критерий можем да кажем, че всички 100%
от анкетираните учителите са на мнение, че тяхната ценностна система
изцяло съответства на идеите на екологическия подход. Категоричността
на получената стойност е доказателство, че няма начални учители, които
мислят, че тяхната ценностна система не съответства на идеите на
съответния подход. С оглед на получените резултати следва да си зададем
следните въпроси: „Защо в съвременния процес на обучение
екологическият подход е недостатъчно приложим при положение, че
ценностната система на всички анкетирани изцяло съответства на идеите
на конкретния подход? Къде се крие проблемът за ниската приложимост
на подхода – в образователната система или в учебната документация?“
Допускаме, че отговорите на тези въпроси са свързани с липсата на
конкретни варианти за приложение на екологическия подход.

В заключение по отношение на трети критерий можем да кажем, че
всички анкетирани начални учители са категорични в мнението си, че
тяхната ценностна система изцяло съответства на идеите на
екологическия подход.
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В обобщен вид отговорите им са представени в Диаграма 7:
   Диаграма 7

2.1. Анализ на резултатите по  четвърти критерий –
„Професионална компетентност на педагога по отношение на
педагогическата технология на приложение на екологическия подход“

Обработените резултати по четвъртия критерий показват,  че  5% от
анкетираните начални учители оценят професионалното си равнище на
приложение на екологическия подход като „ниско“. Деветдесет и пет
процента (95%) го определят като „добро“. Следва да отбележим, че няма
анкетирани лица, които да са категорични и уверени в своята
професионална компетентност относно приложението на съответния
подход. Считаме, че тази колебливост произтича от липсата на
педагогическа литература, касаеща педагогическата технология за
приложение на подхода. Допускаме, че началните учители са неуверени
в своето професионално равнище именно поради факта, че няма откъде
да получат информация за дидактическите възможности и варианти на
приложение на екологическия подход в педагогическата практика.

В заключение можем да кажем, че анкетираните начални учители
определят себе си  „в известна степен“ професионално компетентни по
отношение на приложението на екологическия подход в обучението по
роден край, околен свят и човекът и природата.

В обобщен вид отговорите на началните учители са представени
така:
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Диаграма 8

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задълбоченият анализ на педагогическата литература и проведеното

проучване сред студенти – бъдещи начални учители, и действащи начални
учители позволява да се насочим към следните изводи:

1. Екологическият подход е по-скоро неприложим в
съвременния процес на обучение и възпитание по роден край,  околен
свят  и  човекът и природата.

2. Педагогическата литература относно същността на
екологическия подход и варианти на неговото приложение в
педагогическата практика е недостатъчна. Оказа се, че учебната
документация по роден край, околен свят и човекът и природата в
задоволителна степен съдържа дидактически възможности и варианти за
приложение на съответния подход.

3. Ценностната система и на бъдещите, и на действащите
начални учители съответства на философията на екологическия подход.

4. Студентите в специалност ПНУП и началните учители са в
известна степен професионално компетентни по отношение на
педагогическата технология за приложение на екологическия подход.

От направените изводи можем да обобщим, че в съвременния
процес на обучение и възпитание по роден край,  околен свят и човекът и
природата екологическият подход остава недооценен и той е в
недостатъчна степен приложим.

За да докажем колко необходимо е приложението на екологическия
подход в съвременния процес на обучение по предметите, в които
учениците се запознават с природната среда, ще завършим със следните
думи на Клебeр: „Ние сме поставени в една градина (жизнената система
на нашата планета). Ние можем да живеем само в и от тази градина. От
нас зависи да я запазим в благоприятно за нас състояние, ако искаме да
живеем. Затова всеки човек трябва първо да се образова като градинар.“
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МОИТЕ ЛИДЕРИ В ЖИВОТА
Мениджмънт на самия себе си

SELF-MANAGEMENT
Христо Валентинов Мартинов

Hristo Valentinov Martinov
Специалност:  Мениджмънт на социалните институции / Management

of social Organisations
Резюме: Разследване и проучване на развитието на отношенията

на Аза с околния свят
Abstract: With this work we aim at tracing the development of the Self relations

to the environment, while collecting observations about the process.
Ключови думи: взаимодействие, Аз-ът, образование, инициатива
Key words: interaction, self, еducation , initiative

“Ако искате да водите щастлив живот, вие трябва да сте
привързани към цели, а не към хора или предмети.”

Алберт Айнщайн

Здравейте, казвам се Христо Мартинов. Приятно ми е.
Любопитството е заложено вътре в мен. Още от най-ранното си

детство пазя спомени, че винаги съм се интересувал от всичко, ставащо
около мен. Мразех неизвестностите и обичах да си давам обяснения за
всичко. Абсолютно всичко. Една перманентна жажда за знания. Това ми
харесваше и винаги съм се чудил дали на другите деца им е харесвало,
както на мен.

С  течение на времето, някъде в периода на пубертета и
тийнейджърската възраст, успях да потисна това качество, да не успея да
го развия. Това се случи благодарение на средата, която беше около мен в
този момент. Тук визирам приятели, познати, училище, родители и
роднини.Любопитството ми залиня. В тази възраст започнах да си
формирам идоли. Музикални, спортни, по-вървежни персони в
компанията или каквито и да са други. Просто подражаваш на някого. Без
ясна перспектива. Идеализираните лица са твоята своеобразна пътеводна
светлина в живота. Асоциацията с някой друг само потиска твоето пламъче,
а в някои случаи дори го угася. Лошото е, че светът като среда масово не
стимулира огъня във всеки от нас. Той се грижи за създаването на идоли.
Медиите пропагандират лица със значими успехи в дадени  сфери от
живота. Средата, включваща в това число и образованието, когато не
стимулира пламъка вътре в теб,  създава много изгубени души. Мозъкът е
програмиран да идеализира авторитетите, ако някой не му обясни и
разграничи нещата.

 Винаги съм искал да стана музикант, а за близките какъв ли не бях -
адвокат, математик, геолог и още ред други. Образователната система
изисква да си всезнаещ, но не ти обяснява как да поддържаш огъня вътре
в теб. Как едно дете на десет  години да запази себе си, след като целият
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свят е против него? Възпитанието е предаване на социален опит, но това
трябва да стане по обективен начин, защото иначе се лимитираш с
възможностите на този, който те е възпитал. Ако приемем, че твоите
граници се простират до грешките на този, който те е възпитал, то човек е
с изключително лимитирани възможности. Колко ли поколения хора са
минали от сътворението на света, та до днес?  В този ред на мисли се
питам  дали ние хората не владеем телекинеза и  сме я потисналислед
толкова хиляди години „възпитание“. Когато средата не храни пламъка
вътре в нас, ние рано или късно започваме да живеем чужди животи.
Въпреки вътрешното противоречие, повечето хората свикват. Защото
светът им е казал, че трябва да свикнат. Стереотип.

А в други нещо отвътре ври и продължават да търсят. Появиха се
различни неща, в които вярвах, но дефицитите си оставаха едни и същи.
Не бях щастлив. Фокусирах се върху човек като цел, а средствата изобщо
не ги мислих. Тази порочна практика започна да изчезва едва когато
промених средата около себе си. Първата стъпка бе, когато постъпих да се
обучавам в Педагогическия факултет  - град Стара Загора. Това е място,
където се акумулират знания за устройството на феномена Човек.
Педагогика, психология и други науки, които дават обяснения за тази
биологична машина. Защото човек е машина със специфични механизми,
както автомобилите. За да се справиш с дадена материя, са необходими
специфичен род знания и умения, нужно е да си вид тесен специалист.
Няма значение дали си монтьор, футболист, пекар, лекар или педагог.

Но ние имаме всеки ден контакти с хора. Били те  професионални
или лични, били те с нас самите. Не е ли най-добре, за да изчистиш
ежедневните грешки, които  правиш, да познаваш спецификата на
проблема? Искаш да спреш цигарите, ала защо пушиш все още?  Когато
колата ти дава проблеми с двигателя, отиваш при специалист. Ако можеш
да си я оправиш сам, все някой ще ти е показал как или все от някъде ще си
придобил това знание. И с хората е така.

Когато си дадох сметка за всичко това, нещо в мен се промени.
Отключи се една забравена потребност за знания. Изпитвах
удовлетворение да изучавам себе си и света около мен. Да променя
статуквото, да изпитам истинско щастие и да реализирам детските си мечти,
които наричах утопия, а сега ги наричам цели. Пътят на щастието е в
търсенето. А пътят на търсенето е в познанието.  Кой съм аз и кое е моето
място? Много малко хора знаят кои са всъщност и как да извоюват своето
местенце в глобалния свят. Хубаво е да знаем кои сме, но е хубаво и да
знаем, че живеем в различен свят от нашия собствен.

„Онзи, който има ЗАЩО да живее, може да мине почти с всяко КАК.“
(Ницше)

Когато имаш въпроса, ще намериш и отговора. Вече бях започнал да
опознавам себе си. Не се отъждествявах с външни лица, а  с външни идеи.
В този момент от живота идеите бяха мои лидери. Проявявах бунтарство
срещу всичко, което противоречи на моите разбирания. Това също е вид
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шаблон - да отхвърляш всичко външно, без да си даваш сметка що е то,
просто ей така, за идеята. Но по този начин също бях нещастен. Знаех кой
съм, но не знаех как да се впиша в този материален свят. Живеех ден за
ден, вярвайки  в идеи от деконструктивен характер.

Човек винаги ще намери начин да оцелее. Работа има за всеки, но
не е ли важното онова пламъче вътре в теб?  При мен то е много силно. С
навлизането все по-навътре в сферата на педагогическото знание
опознавах все повече себе си. Опознавах все повече хората. Търсих първо
навътре, а след това навън. В този процес намирах смисъл, носеше ми
удовлетворение. Преодоляване  на вътрешни бариери, предимства в
общуванията с околните.

Винаги ми е била голяма чудница любовта. Хората казват, че не могат
един без друг, събират се, женят се. Твърдят, че се обичат, а са заедно
заради някакви външни и вътрешни порядки. Стоят с години във връзка,
защото просто не могат да са сами.  Партньора си биха го заменили с
всеки, който би запълнил тази потребност. Вие сте десет години заедно,
защото просто сте се издържали десет години. Но това не е любов. Няма
как да дадеш любов на даден човек, ако първо не си обикнал себе си.
Минавал съм през тези неща  -  да се отъждествявам с партньора  си,
защото хората казват, че това е любов. Да забравиш за себе си. Любовта е
чувството за комфорт, което те е накарал да изпиташ даден човек. На базата
на личните си качества той запълва потребности в Аз-а ти. Всичко останало
е въпрос на много други фактори. Това наричат хората любов. Неусетно
преориентирах липсата на даден човек към чувството, което даденият
човек ме е накарал да изпитам. За да получиш, трябва да дадеш. Това за
мен е любовта:  процес на взимане-даване, влизане-излизане. И наистина,
ако  твърдиш, че обичаш друг човек, трябва да обикнеш първо себе си, за
да можеш да му дадеш.

Никога не  е била  водещ мотив професионалната ми реализация,
докато учех висшето си образование. Водещото е личностното развитие,
умението да запазиш искрата вътре в теб. Останах много доволен от това,
което успях да взема от бакалавърската степен. Придобих теоретични
знания,но  до каква степен ще са ми полезни те? Заплащането на педагога
не удовлетворява финансовата ми нужда. Човек, както казах, винаги ще
оцелее. По-важно е това, което гори в теб, да го пазиш живо. Търсех по
какъв начин теоретичното знание, което придобих, ще мога да го
позиционирам по възможно най-оптималния начин  в материалния свят,
който живеем.

Тук някъде, в този момент, разбрах ползите от мениджмънта не само
във формалната среда. По-рано се бях сблъсквал с науката , но не бях
дорасъл за същността ]•. Мениджмънтът  дава отговор за това как
мениджърът  може да организира и постигне заложените цели в дадена
организация  заедно с екипа си.  А каква по-голяма организация от света,
който също си има своите собствени правила. Всеки един от нас е
мениджър на собствения си живот. От самите нас зависи какви цели за
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постигане ще сложим. Ресурс са всички хора около нас, ресурс са също
работата и образованието. От самите нас зависи  дали ще постигнем
целите, които ще си поставим. Трябва само да спазваме правилата на света,
ресурсите са навсякъде около нас. Това знание трябва да се впрегне във
вътрешни цели, които да поддържат пламъка на щастието. От умението
да впечатлиш дама на среща  до финансово осигуряване  всички наши
действия са стремеж за задоволяване на собствените ни потребности

Научих се постоянно да провокирам себе си. Знаеш кой си -  и светът
започва да  съдейства.  В един такъв аспект осъзнах, че сам съм си лидер
на живота. Стигаш до един такъв момент, когато знаеш, че обичаш да
пишеш. Дават ти задание на университета, свързано с писане, но ти нямаш
време  заради ежедневните шаблонни занимания, в които си влязъл.
Въпреки това сядаш и до късна доба пишеш, защото ти е страст, ред по
ред.  Защото чрез заданието в университета  ти правиш това, което обичаш.
Това имах предвид, когато казах, че средата трябва да развива вътрешния
пламък, стига ти самият  да знаеш с какво гориво работиш. Някогашните
лидери в дадена област се превърнаха в авторитети, които много уважавам
и от които мога да извлека знания. Те са си лидери във формална среда и
за своите собствени животи. За мен са ресурс, чрез който ще задоволя
своите вътрешни потребности.

Независимо дали става въпрос за човек, вещ или идея, както е
религията, не оставяй на нещо външно да те ръководи. По този начин
прехвърляш отговорността за развитието на твоя живот на външен фактор.
Държавата ти е виновна, че си беден или ти е било писано да не успееш.
Все едно и също.В един такъв аспект стоях и слушах колегите, когато
описваха лидерите си в есето, което имахме като задание. За някои това
бяха майки, бащи, а за други -  шефове и приятели. Няма значение дали
вярваш в хора ,предмети или идеи и дух. Ошо описва двете крайности
като източна и западна сексуалност. Символът на духовното и символът
на материалното. Вярата , в която и да е от двете крайности, е патологична
и не може да доведе до пълно щастие. Ние живеем в материален свят,
който е част от нашата душевност и нашата душевност е част от
материалния свят. Ин-Ян.За да изпитаме пълно щастие, трябва да
познаваме средата около нас, но  първо трябва да познаваме  самите нас.

“Искам да остана възможно най-близо до ръба, без да падна. Оттам
виждаш всякакви неща, които не се виждат от центъра.” ( К. Вонегът)
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КАКВО Е ДА СИ ЛИДЕР

WHAT IT MEANS TO BE A LEADER

Димитринка Величкова Димова,
Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

Dimitrinka Velichkova Dimova,
Management of social and pedagogical organizations

Резюме: Лидерът не е просто мениджър, а е съвкупност от качества.
Лидерът е някой, който вдъхновява, мотивира и притежава решителност.
Ако искаш да бъдеш добър лидер, първо трябва да мотивираш и водиш
себе си и собствения си живот.

Abstract: The leader isn‘t just a manager – he must own a lot of qualities. The
good leader is someone who inspires, motivates and who is decisive. If you want to
be a great leader, first you have to motivate and lead yourself and your own life.

Ключови думи : лидер, мотивация, решителност, вдъхновение,
живот

Key words: leader, motivation, determination, inspiration, life

Какво точно означава думата „лидер“? Ако преведем буквално от
английски език – „lead“ – водя, „leader“ – водач, ръководител. За мен лидерът
не се припокрива с думата „мениджър“. Да, мениджърът може да има
качествата на успешен и добър лидер, но не винаги.

Разглеждам лидера като някой, който успява да влияе, да впечатлява,
да мотивира, да води – не само хората, но преди всичко себе си. Лидерът
е човек, който е инициативен, способен да взема решения и да носи
последствията от тях; също така постоянно да се стреми да се
усъвършенства. Лидер на своя живот може да бъде всеки един от нас, ако
има смелостта да го направи. Но, преди това, дали родителите не са първите
лидери в живота на човек?

Докато сме деца, родителите са нашите лидери, които ни водят,
показват ни кое е добро и кое е лошо, напътстват ни и са съзнателно или
не модел на поведение. Родителите са тези, които могат да спомогнат за
това в бъдеще тяхното дете да се превърне в лидер. Защото, извън всякакви
организации и служебни отношения, човек трябва да има умения да се
справя и да твори в собствения си живот. Там всеки може да направи
своя избор – да наблюдава безучастно или да бъде водач.

Лидерът може да бъде и човек, който  ни е вдъхновил, който ни е
повлиял по някакъв начин. Мисля си, че  всеки от нас е имал и има своите
лидери. А какъв по–добър лидер можем да имаме в живота си от самите
себе си? Да поемеш ръководството на собствения си живот и да намериш
своята мотивация – това би могло да те удовлетвори като човек. Приемам
себе си като лидер на собствения си живот, защото искам да се опознавам
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и да се развивам; да го ръководя чрез решенията, които вземам – без
значение дали винаги са правилни или не. Но в това е за мен смисълът на
живота – да се развиваш, да търсиш и да не спираш. Най – важният лидер
в живота ни – това сме самите ние.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИРОДО-ХУМАНИСТИЧНИЯ ПОДХОД

ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОКОЛНАТА СРЕДА В
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПО РОДЕН КРАЙ, ОКОЛЕН

СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
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APPLICATION OF NATURAL AND HUMANISTIC APPROACH
TO FAMILIARIZING STUDENTS WITH THE ENVIRONMENT AT
AN EARLY STAGE OF “HOMELAND,” “AROUND THE WORLD”,

“MAN AND NATURE” AND “MAN AND SOCIETY” TRAINING
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Резюме: Началният етап на обучение има основополагащо значение
за цялостното развитие на личността и ценностната система на
подрастващите.  В основата на този процес стои осмисляне  на връзката
човек – заобикаляща природна среда от учениците. Осъзнаването на тази
връзка се осъществява от природо-хуманистичния подход в процеса на
обучение, който е определящ в методологическата работа в началните
класове и съответства на условията, в които живее и се развива
българският народ.

Abstract: The initial stage of training is fundamental to the overall development
of the personality and values of adolescent students. At the heart of this process
stands the understanding by the students of the relationship man - surrounding natural
environment. The awareness of this connection is realized by the natural and humanistic
approach in the learning process, which is determinant in methodological work in
primary grades and corresponds to the conditions in which Bulgarian people live and
develop.

Ключови думи: околна среда, природо-хуманистичен подход,
начално образование, обучение

Key words: environment, natural and humanistic approach, primary
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Въведение
Учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и

човекът и обществото заемат важно място в учебно-възпитателния процес
в началното училище и влияят пряко върху изграждането на детската
личност. Те имат силно интегрираща връзка и дават възможност на
учениците да се запознаят със заобикалящия ги свят.

В съвременното училище са нужни промени. Прилагането на нови
подходи в учебно-възпитателния процес по тези учебни предмети е от
изключителна важност за модернизиране на обучението. Ако знанията са
достъпни и интересни, това мотивира съвременните деца да ги усвояват,
осмислят и овладяват по най-вълнуващия начин. Да изпитват
непреодолимо желание да опознават света, особено връзката „човек –
природа – общество“; да разберат онова, което е скрито, но се извършва
около тях. Така учениците още в началния етап на обучение се учат да
разсъждават глобално и да действат локално. Правят връзка между
природните дадености  и свързаните с тях човешки дейности, в търсене
на хуманното към заобикалящата  ни среда. Правят връзка с начина на
живот на хората в различните райони на страната. Търсят допирни точки
между поминъка, развитието на отраслите на стопанството, професиите
на хората и околната среда.

Теоретични основи на проблема
  Какво е подход? И защо е необходим природо-хуманистичният

подход в обучението в начален етап?
Според П. Петров понятието подход е съвкупност от начини и

средства за пристъпване към определен проблем или човек (Петров, 2011
: 92).

Според доц. д-р Нино Михайлов подходът, който задава основната
парадигма на учебния процес, трябва да дава възможност за осъществяване
на разнообразна практика така, че всеки ученик да получи оптимални
възможности за своето развитие, като паралелно с това овладее и
предвидения от държавните документи образователен стандарт
(Михайлов, 2009 : 22).

Най-общото за подхода е, че той е начин на пристъпване към нещо;
стратегия за постигане на определени цели.

 Природо-хуманистичният подход в съвременната постановка на
обучението по роден край, околен свят, човекът и природата, човекът и
обществото в начален етап е определящ и се налага като необходим поне
поради четири причини в съвременното обучение:

- От една страна, в наше време училището губи информационния си
монопол по отношение на учениците.

- От втора страна, географското познание се превръща от специално
познание в „трансграничен компонент, присъстващ във всички природни
науки – биология, география, екология, геология, икономика и редица
други“. Това определя, налага разбирането, че обществото не се развива в
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някаква просто природна, а в природо-географска среда.  Тя обуславя
съществуването на социума.

- И, от третата страна, хуманно–ценностните нагласи. Широк е
диапазонът на проявлението на нравственост в хуманизма. Оказва се, че
нравствеността засяга дълбоко човешката природа и невинаги се развива
еквивалентно на интелектуалното обогатяване.

Природо-хуманистичният подход може да бъде и препокрит, сходен
или заменен  в педагогическите науки със социално-географския
(природния) подход. Той, макар и да е много тясно свързан с него, не му е
тъждествен,  защото премества акцентите от общностите върху „влиянието
на природо-географските условия, върху облика, физическите и
психическите нагласи на хората и тяхната житейска ориентировка“.

Приоритетът на хуманното в природо-хуманистичния подход е точно
в извеждането на преден план на духовния свят, на ценностните нагласи,
на житейските мотиви и личностно значимите предпочитания, които
много често  незабележимо са детерминирани от социално-географските
условия, които - поради своята постоянност – твърде съществено влияят
върху „най-интимните, съкровените кътчета на човешкото самосъзнание
и човешката емоционалност“.

Духовният свят! Какво по-важно може да замести ценностните
нагласи към околния свят, към заобикалящата  природна среда, която силно
въздейства на развитието и просперитета на човешките общности. Една
професия, избрана лично и осъзната от човек, дава много за самата личност
и за околната действителност. Защото всяка професия, малко или много, е
повлияна от икономогеографските особености, които са пък повлияни от
физикогеографската област.

Според тази идея на Л. Гумильов етносът е маргинално образувание,
което се намира на границата на стълкновението между социалния и
природния свят и е тяхно свързващо звено. За по-ясна представа на
понятията:

-  „етнос“ означава – група от хора, изграждащи общност, определена
от бита, от възприятията за света и за приетите от тях в ежедневието
порядки;

- „маргиналност“ - (късен латински: marginalis – намиращ се накрая)
– социологическо понятие, обозначаващо промеждутъчността, „крайните,
гранични” положения на човека в социалните групи.

Основните черти на етноса се определят от особеностите на физико-
географската среда, т. е. от особеностите на вместващия го ландшафт и от
климата. Трябва да се отбележи, че всички народи се гордеят със своя
поминък, със своите традиции в храненето, облеклото, декоративно-
приложното изкуство, архитектурата. Но най-важното е да се изясни
истинската същност за тези постижения. Те не са създадени от етноса
просто така – те са функция на приспособяването на група от хора към
природната среда.
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Ясно и красноречиво е, че разбирането на механизма на етногенезата

е важен инструмент за конструиране на природо-хуманистичния подход
в науката педагогика и в частност на учебните предмети Роден край,
Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото в съвременното
му приложение. Всичко това насочва към технологията на използванее
на природо-хуманистичния подход при запознаването на учениците с
околната среда в началното училище. Прилагането му носи  своята
отговорност и научна компетентност. То означава и въвеждането на
съответно познавателно съдържание в посочените учебни предмети.
Предполага се, че това познавателно съдържание ще изисква от учениците
да разсъждават логически, опирайки се на добре обмислени и правилно
зададени въпроси. Разсъжденията на децата трябва да бъдат подкрепени
с нагледни средства като: мултимедийна презентация; постери; учебник;
картини, представящи околната среда от всички страни (човек – природна
среда – общност), и така обучаваните да търсят самостоятелно отговорите.
От природна (географска) гледна точка параметърът на разсъждения има
локален и отчасти национален характер - като материалния и културния
аспект, които пряко зависят от заобикалящата природна среда. Той обаче
включва широк спектър от предмети, явления и проблеми, така че да бъдат
създадени педагогически предпоставки за развитие на хуманно–
ценностните нагласи, житейските мотиви и най-вече на чувството на
отговорност у учениците към околната действителност. По този начин в
начален етап на обучение  у подрастващите се формират първоначални
представи за местоположение и разпространение, за взаимовръзките човек
– среда, за пространствените взаимоотношения и за съответния регион.

Особено и голямо значение природо-хуманистичният подход би имал
при създаването на компоненти, осигуряващи:

- Личностни ориентации
- Развитие на социална адаптивност
- Способности за извършване на нравствен избор.
Природо-хуманистичният подход има още една много важна страна,

за да бъде приложен в обучението в начален етап - той съществено
влияние  върху развитието на процесите на етно-психологическата
идентификация и овладяването на култура за екологосъобразно поведение.

Според Н. Михайлов „Когато човек осъзнава себе си като част от
своя етнос, той осъзнава себе си като част от природно явление“
(Михайлов, 2009 : 30).

Концептуални основи на изследването
Цел: Да се установи готовността на педагога (в това число студенти

-бъдещи учители, и начални учители) за приложение на природо-
хуманистичния подход в контекста на разкриване на добри практики за
приложение на съответния подход при запознаване на учениците със
заобикалящата околна среда в предметите роден край, околен свят, човекът
и природата  и човекът и обществото в начален етап на обучение.
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Задачи на изследването:
1. Да се установи до каква степен студенти от педагогическа

специалност и начални учители са запознати със същността на природо-
хуманистичния подход в обучението по предметите роден край, околен
свят, човекът и природата и 1овекът и обществото.

2. Да се установи до каква степен студенти и начални учители
познават параметрите на педагогическата технология за приложение на
природо-хуманистичния подход при запознаване на учениците с околната
среда в начален етап на обучение.

3. Да се определи оценката на педагога по проблема за наличието
на педагогическа литература (същност, дидактически възможности и
варианти за приложение) за природо-хуманистичния подход.

4. Да се установи необходимостта от приложение на природо-
хуманистичния подход при запознаване на учениците със заобикалящата
околна среда в начален етап.

5. Да се установи личната позиция на педагога по проблема за
приложение на природо-хуманистичния подход при запознаване на
учениците с околната среда в начален етап.

6. Да се сравни мнението на студенти, бъдещи учители, и на
действащи начални учители относно философията на приложение на
природо-хуманистичния подход при запознаване на учениците с околната
среда в начален етап на обучение.

 Обект на изследването е отношението на студенти  и на начални
учители към приложението на природо-хуманистичния подход при
запознаването на учениците с околната среда в начален етап на обучение.

Предмет на изследването са механизмите на приложение на
природо-хуманистичния подход при запознаване на учениците с околната
среда в начален етап на обучение.

Контингент на изследването – участват 40 студенти от IV курс,
специалност ПНУП,  и 20 действащи начални учители от училища в
следните селища: гр. Казанлък,  гр. Николаево,  гр. Гурково и с. Енина.

 Изследователска методика
В настоящето изследване се използва анонимна анкетна карта. Тя

включва 8 въпроса, чрез които се събира информация за педагогическата
технология на приложение на природо-хуманистичния подход при
запознаване на учениците с околната среда в предметите роден край,
околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в начален етап
на образование.

В анкетната карта е включена и информация за технологията на
природо-хуманистичния подход.
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   Процедура
Анкетираният  отбелязва в оценъчна скала нивото, в което попада,

чрез ограждане на съответната цифра. Оценъчната скала е в диапазон от
1 до 10.

   Интерпретация на резултатите
-  Разделяне на оценъчната скала на три равнища:
o ниско равнище – в диапазон от 1 до 3
o средно равнище – в диапазон от 4 до 7
o високо равнище – в диапазон от 8 до 10.
-  Анализ на резултатите по тези три равнища.
Всяко равнище - ниско, средно, високо - се изчислява, като общият

брой на оградената цифра от оценъчната скала, в зависимост от диапазона,
се разделя  на броя изследвани педагози и се умножава със 100 (%):
получената сума е равна на % на съответното равнище. Сборът на
процентите от трите равнища е 100.

 Равнища
Ниско равнище – в диапазон от 1 до 3. Педагозите, попадащи в това

равнище, считат, че:
o не е необходимо природо-хуманистичният подход да се прилага в

съвременното обучение по роден край, околен свят, човекът и природата
и човекът и обществото в начален етап на обучение;

o съответният подход не е приложим в съвременния процес на
обучение и възпитание;

o липсва информация относно технологията на приложение на
подхода – същност и варианти на приложение в педагогическата практика;

o учебната документация (учебници, учебни помагала, учебни
тетрадки) по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и
обществото не съдържа достатъчно дидактически възможности и варианти
за приложение на природо-хуманистичния подход;

o професионалното им равнище по отношение на приложението на
съответния подход е ниско;

o техните педагогически умения и компетентности не съответстват
на идеите на природо-хуманистичния подход;

o ценностната им система не съответства на идеите на природо-
хуманистичния подход;

o чрез природо-хуманистичния подход учениците от начална
училищна възраст не могат да осъзнаят, че заобикалящата природна среда
влияе на просперитета и развитието на човешките общности.

Средно равнище – в диапазон от 4 до 7. Педагозите, попадащи в
този диапазон, смятат, че:

- в известна степен е необходимо природо-хуманистичния подход
да се прилага в съвременното обучение по роден край, околен свят,  човекът
и природата и човекът и обществото;
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- съответният подход е приложим на задоволително равнище в

съвременния процес на обучение и възпитание в часовете по тези
предмети;

- в педагогическата литература се съдържа известна информация
относно технологията на прилагане на подхода – същност и варианти на
приложение;

- учебната документация (учебници, учебни тетрадки, учебни
помагала) по съответните предмети предоставя в известна степен
дидактически възможности и варианти за приложение на природо-
хуманистичния подход;

- собственото им професионално равнище относно прилагането на
този подход е задоволително (добро);

- техните педагогически умения и компетентности в известна степен
съответстват на идеите на посочения подход;

- ценностната им система в известна степен съответства на идеите
на природо-хуманистичния подход;

- чрез този подход учениците в начална училищна възраст в
задоволителна степен ще осъзнаят, че заобикалящата природна среда влияе
на просперитета и развитието на човешките общности.

Високо равнище – в диапазон от 8 до 10. Педагозите, попадащи в
това равнище, считат, че:

- природо-хуманистичният подход е приложим в съвременното
обучение по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и
обществото  и е изключително необходимо да се използва в учебно-
възпитателния процес по съответните дисциплини;

- в педагогическата литература има достатъчно информация относно
подхода;

- учебната документация (учебници, учебни тетрадки, учебни
помагала) съдържа достатъчно дидактически възможности и варианти за
приложение на природо-хуманистичния  подход;

- професионалното им равнище за приложение на съответния подход
е „високо“;

- техните педагогически умения и компетентности изцяло
съответстват на идеите на природо-хуманистичния подход;

- ценностната им  система  напълно съвпада с идеите на подхода;
- чрез природо-хуманистичния подход учениците осъзнават, че

заобикалящата природна среда влияе на просперитета и развитието на
човешките общности.

 Критерии и равнища
Спецификата на проучването, отнасящо се до педагогическата

технология на приложение на природо-хуманистичния подход при
запознаване на учениците с околната среда в начален етап на обучение,
налага използването на система от критерии и показатели:
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Таблица 1

Анализ на резултатите по критерии и равнища -  студенти

 Анализ на резултатите по първи критерий - „Оценка на педагога по
проблема за наличието на педагогическа литература за природо-
хуманистичния подход“

В заключение по първи критерий може да се каже, че студентите,
бъдещи учители, оценят равнището на педагогическата литература като
„достатъчно“.

В обобщен вид отговорите им могат да бъдат представени по следния
начин:

Диаграма 1

Критерии Равнища 
Оценка на педагога по проблема за наличието на 

педагогическа литература за природо-
хуманистичния подход 

Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Необходимост и приложимост на природо-
хуманистичния подход 

Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Лична позиция на педагога по проблема за 
приложение на природо-хуманистичния подход 

Ниско равнище 
Средно равнище 
Високо равнище 

Професионална компетентност на педагога по 
отношение на педагогическата технология на 
приложение на природо-хуманистичния подход 

Ниско равнище 

Средно равнище 

Високо равнище 
 



Volume  3, 2015-2016 131
Анализ на резултатите по втори критерий - „Необходимост и

приложимост на природо-хуманистичния подход“
В заключение по втори критерий можем да кажем, че природо-

хуманистичният подход е с високо равнище на приложимост в
съвременния процес на обучение и възпитание по роден край, околен свят,
човекът и природата, човекът и обществото.

В обобщен вид отговорите на студентите са представени в Диаграма
2.

Диаграма 2

 Анализ на резултатите по трети критерий - „Лична позиция на
педагога по проблема за приложение на природо-хуманистичния подход“

В заключение по отношение на трети критерий можем да кажем, че
бъдещите учители имат ясно изявена лична позиция по отношение на
педагогическата технология на приложение на природо-хуманистичния
подход в дисциплините по запознаване на учениците с околната среда.

В обобщен вид отговорите  им са представени по следния начин:
Диаграма 3
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Анализ на резултатите по четвърти критерий - „Професионална

компетентност на педагога по отношение на педагогическата
технология на приложение на природо-хуманистичния подход“

В заключение по отношение на четвърти критерий установяваме,
че студентите оценят своята професионална компетентност като
„задоволителна“. ( Диаграма 4 )

  Диаграма 4

Анализ на резултатите по критерии и равнища – действащи
начални учители

 Анализ на резултатите по отношение на първи критерий - „Оценка
на педагога по проблема за наличие на педагогическа литература“

В заключение по първи критерий може да се каже, че началните
учители оценят равнището на педагогическата литература като
„недостатъчно“.

В обобщен вид отговорите им биха могли да бъдат представени по
следния начин:

Диаграма 5
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 Анализ на резултатите по отношение на втори критерий -

„Необходимост и приложимост на природо-хуманистичния подход“
В заключение по втори критерий можем да кажем, че природо-

хуманистичният подход е с ниско равнище на приложимост в съвременния
процес на обучение и възпитание по роден край, околен свят, човекът и
природата, човекът и обществото.

В обобщен вид отговорите на началните учители биха могли да бъдат
представени по следния начин:

Диаграма 6

Анализ на резултатите по отношение на трети критерий - „Лична
позиция на педагога по проблема за приложение на природо-
хуманистичния подход“

В заключение на анализа по трети критерий можем да кажем, че
началните учители имат ясно изявена лична позиция относно
педагогическата технология на приложение на природо-хуманистичния
подход в дисциплините по запознаване на учениците с околната среда.

В обобщен вид отговорите им са представени по следния начин:
Диаграма 7
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 Анализ на резултатите по отношение на четвърти критерий -

„Професионална компетентност на педагога по отношение на
педагогическата технология на приложение на природо-хуманистичния
подход“

Установи се, че началните учители оценят „задоволително“ – средно,
своето професионално равнище за приложение на природо-
хуманистичния подход в дисциплините по запознаване на учениците с
околната среда.

В обобщен вид отговорите им са представени по следния начин:
Диаграма 8

Изводи

Настоящето изследване имаше определено насока към събиране на
информация за технологията на приложение на природо-хуманистичния
подход при запознаване на учениците от начална възраст с околната среда
в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и
обществото. Изследването позволява да се направят следните изводи:

1. По отношение на  оценката за наличието на педагогическа
литература за подхода съществува статистическа разлика: бъдещите
педагози определят равнището като„достатъчно“, а действащите учители
-  като „недостатъчно“. В педагогическата литература не се съдържа
информация относно същността на природо-хуманистичния подход и
вариантите на приложението му, а той е преоткрит в методически единици,
заложени в учебното съдържание.

2. Необходимостта от прилагане на природо-хуманистичния подход
се оценява от педагозите на високо равнище (100%). Приложимостта му в
съвременния процес на обучение и възпитание в часовете по роден край,
околен свят, човекът и природата и човекът и обществото обаче е оценена
в ниско равнище - липсата на информация в педагогическата литература
е водеща.

 3. По отношение на личната позиция на педагога за приложение на
природо-хуманистичния подход в дисциплините по запознаване на
учениците с околната среда всички (бъдещи педагози и действащи
учители) имат ясно изявена лична позиция на одобрение относно
технологията  на прилагането му.

 4. Професионалната компетентност на педагозите по отношение на
педагогическата технология за приложение на  природо-хуманистичния
подход е на задоволително равнище. Липсата на педагогическа литература
по  проблема подлага на съмнение оценката на педагозите за собствената
им педагогическа компетентност.



Volume  3, 2015-2016 135
Заключение
От направеното изследване може да се направи следното

заключение:   Съвременните начални учители и бъдещите педагози имат
нагласата и желанието да прилагат природо-хуманистичния подход при
запознаването на учениците с околната среда в начален етап на обучение
по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и
обществото.Защото природо-хуманистичният подход е определящ в
методологическата работа в началните класове и съответства много на
условията, в които живее и се развива българският народ.
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