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ЗА УРОКА КАТО ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ 

Яна Димитрова Бабрикова 

  

ABOUT THE LESSON AS A TEACHER'S CREATIVE IMPLEMENTATION 

Yana Dimitrova Babrikova  

 

Abstract: This article addresses the problem of creative realization of the lesson. A theoretical 

review of the pedagogical literature related to the lesson as a basic organizational form has been made. 

A contemporary interpretation of the opportunity for adaptive and creative realization of the lesson 

activity has been sought. Theoretical formulation of creativity is presented and on this basis the need 

for pedagogical creativity of the teacher is formulated. The relation between the skills of the teacher as 

a factor for the development of students' creativity is made. 

Key words: lesson, creativity, pedagogical interaction 

 

 

Урокът – творчество и новаторство 

Редица автори по дидактика определят, че урокът е основна организационна 

форма на обучение. М. Тенева дефинира урока като „форма за организиране и 

провеждане на обучението“ (Тенева, 2012). П. Петров определя също, че „урокът е 

основна организационна форма на обучение, а основната времева организационна 

единица е учебният час“ (Петров, 2016). По-разгърната характеристика на урока дава Г. 

Иванов: „урокът е вид формална организация на единство между дейността на ученика 

и дейността на учителя, с помощта на която се разработва и усвоява съдържанието на 

определена тема от учебната програма за определено учебно време (учебен час)“ 

(Иванов, Василева, 2012). Съвременната интерпретация на проблема, свързан с 

новаторството на учителя, отпраща към онази дейностно-съдържателна структура на 

урока, която е надстроечна спрямо дидактическата структура. За нея Р. Неминска пише, 

че „учителят е необходимо да саморефлексира върху собствената си преподавателска 

практика и да съумее да я преформатира според нуждите на учениците си“ (Неминска, 

2019). В този смисъл учителят новатор ще съумява да адаптира множество от гъвкавите 

елементи на урока, така че педагогическото взаимодействие от субект-обектно да 

прераства в субект-субектно.  

Творческата реализация на учителя в съвременния урок е свързана с конструиране 

на педагогическа технология като гарант на висока ефективност в учебната дейност. 

Педагогическата технология тук се разбира като „технология, която реализира идеята 

за пълна управляемост на учебния процес в неговата интерактивност. Една от 

основните ѝ характеристики е субектността, чрез която преподавателят рефлексира 

върху собствената си преподавателска практика. Нейната важна характеристика е 

мултипликацията, предполагаща възможност за приложение в различни дисциплини, 

образователни институции и други субекти на учебния процес. Това е дейностно 
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ориентирана структура, обвързана с целите на обучението и пряко рефлектираща върху 

качеството и резултатността в процеса на обучението със своите характеристики на 

интердисциплинарност и саморефлексия“ (Неминска, 2018а). 

Друга съвременна технология, която е предизвикателство за творческата 

реализация на учителя, е интердисциплинарната технология. Тя е свързана с умението 

на учителя за „управление на технологични ресурси от различни, но съвместими 

дисциплини (учебно-предметни полета)“ (Неминска, 2015). Специфични измерения в 

интердисциплинарната технология са: 

- проблемно-базираната технология   

- проектно-базирана технология  

- казус-технология (пос. изт.) 

Така разчетена технологичната структура на урока се очертава като гъвкава, 

адаптивна и мултипликационна матрица, в която или чрез която учителят развива 

своето професионално творчество. В нея е различима симбиозата в педагогическото 

взаимодействие между ученик и учител. Както пише Неминска,  в това симбиотично 

взаимодействие е важно „утвърждаване на учениковите (личностни) ценности и 

осигуряване на възможности за споделянето им с други ученици и учители“ (Неминска, 

2014). В този смисъл класът е събирателно понятие – много индивидуалности, 

обединени по признака възраст. Урокът се твори от учителя и ученика. Те се променят. 

Променя се и урокът, но остава взаимодействието – онова взаимодействие, без което не 

може да съществува онази искра в очите на учителя и ученика. Ако тя угасне – както и 

да се нарече бъдещата организация за преподаване на обществен опит, тя няма да бъде 

ефективна.  

Новаторството в реализиране на урока като организационна форма на обучението 

позволява знанията и уменията да се прилагат адаптивно и вариативно; да се постигнат 

онази емоционална стабилност и комфорт в обучението, които ще отстранят 

дезадаптационните процеси на отчужденост, депресия, емоционални конфликти, 

непълноценност, агресивност в класната стая. Новаторството като качество на 

педагогическата личност се развива, усъвършенства и преобразува в педагогическо 

творчество. В този смисъл традиционният урок се променя в интерактивен, иновативен, 

творчески урок. Урок, в който учебният процес е насочен не към запаметяване, а към 

мислене, към „оценностяване на другостта, на различието, на уникалното… 

преодоляване на традиционните стереотипи и предразсъдъци в моделите на поведение“ 

(Неминска, 2018,б ). 

Творческата личност на учителя  

Основен генератор в творческата структура на урока е учителят – творец и 

новатор. Със своята неповторимост и уникалност той мотивира учениците си да го 

последват в творческото учене и изследователското обучение. Целта на учителя в този 

процес на изследователско обучение е да развие у учениците умения за творчество, за 

комбинативност. Или иначе казано – учениците да се развиват като творци. 

Как се появява творчеството? Какъв е генезисът на творческия процес?  

Корените на творческия процес лежат извън съзнанието, по-точно преди и под 

него. Процесът на творческо мислене преминава през следните етапи:  

 подготовка – продължителна фаза на заучаване; подбират се наблюдения, 
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мисли, опити;  

 скрито развитие, инкубация – несъзнателно организиране и обработване на 

заученото;  

 хрумване, инсайт, озарение – внезапно откритие; 

 верифициране на откритието (Киров, 1988). 

Повикът за творчество има императивен характер. Призованият от него не може 

да избяга, да се изплъзне, да намери спокойствие. Личността не може да намери 

облекчение, докато не намери пътя за раждане на новото, създадено в него. Защото това 

ново не е вече част от нея, а друго, несъществувало досега същество, което се стреми 

към самостойно битие.  

Творческата личност притежава любознателност, жизнена потребност от 

творчество, подчинение на вътрешните стимули, огромен запас от енергия, силно 

въображение, понасяне на психическа и физическа изолация, настойчивост и 

съсредоточеност, творческа памет, подвижен ум, проницателност и умения за правилен 

избор.  

Творческата личност е склонна към самоувереност, доминиране, взема бърза 

инициативност и упорито поддържане. „В своя първоначален източник творчеството е 

свързано с недоволството от този свят.“ (пос. изт.) Творчеството е висша форма на 

човешката жизнена дейност. Истински ни принадлежи само онова, което ние самите 

сме сътворили, било то предмет, идея, личност. И никой не може истински да ни го 

отнеме. Картините на Рембранд ще бъдат винаги негови – и приживе, когато лихварите 

са му ги вземали, и днес, когато са пръснати из музеите.  

Творчество 

В речника по психология творчеството се дефинира като: „Способност на 

индивиди или социални групи, която позволява създаване на нови материални и 

духовни ценности или усъвършенстване на вече създадените в духа на обществения 

прогрес“ (Дилова, Николова, Ценова, 1989). 

Творческата способност (креативността) представлява индивидуалната (или 

колективна) способност за създаване на нови неща, които имат висока обществена 

ценност и полезност и служат на обществения процес. Касае се за индивидуални 

предпоставки за постижения, характеризиращи се със специфично качество на 

психичните процеси, по-специално на познавателните, емоционалните, волевите и 

подбудителните, както и с добре развито въображение. С това на креативните 

(творческите личности) се удава така да посочат и реализират своята умствена и 

практическа дейност, че да постигнат възможно най-доброто в дадена сфера, при 

дадените условия (в определена ситуация). В своите мисли и действия те се 

абстрахират от индивидуални шаблони и общоприети представи, структурират и 

комбинират дадените условия по нов начин. Така те успяват да създадат продукти или 

решения, които са повече или по-малко оригинални. Креативността винаги се ражда и 

проявява в проблемни ситуации. При решаването на даден проблем когнитивните 

процеси у креативните личности взаимодействат така, че се получава психично 

отражение с особено качество, което ги отличава от другите хора.  

„Взаимодействието на перцептивни компоненти с класификационни и евристични 

процедури води до такива ефективни стратегии за придобиване и обработка на 
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информация, които намират израз в продуктивни интелектуални постижения на 

творческото мислене“ (пос.изт.). 

Педагогическо творчество 

Педагогическото творчество е специфична особеност на професионалния труд на 

учителя; негова професионално-личностна характеристика. Учителската професия е 

творческа професия. Предпоставките за отнасянето на учителската професия към 

групата на творческите професии най-общо се съдържат в особеностите и динамиката 

на обекта – ученика, и неговата роля на субект на собственото му формиране; в 

богатството и променливостта на педагогическите ситуации и в особената им 

структура; в потребността от непрекъснато съчетаване на констатации, прогнози и 

преобразуване, наложени от крайната цел на учителския труд, в интегрирането на 

личността на учителя в неговата дейност с нова ролева функция – функция на 

„средство“ в тази дейност. По-конкретно творчеството в педагогическия труд се явява в 

„нестандартното“ решаване на редица задачи от професионалното ежедневие. 

Характеристиката „нестандартност“ се свързва с посочената динамика на ситуациите, с 

индивидуални характеристики и особености на учениковата личност.  

Педагогическото творчество намира своя изява чрез редица особености: 

– Многовариантност – избирателност на думи, на действия, подходи, похвати 

при решаването на педагогически ситуации и във взаимодействията с учениците. Тази 

избирателност има винаги вероятностен характер, т.е. предварително не може да се 

гарантира напълно, че изборът на изход от ситуацията е най-подходящ, а само съдържа 

по-голяма или по-малка вероятност за успех. Вариативността в труда на учителя може 

да се утвърди и да се усъвършенства до толкова, че учителят да разполага с много 

„резервни варианти“ или да комбинира изпробвани с неизползвани, да ги подрежда и 

обединява по различни начини;  

– Комбинативност – учителят комбинира по различен начин подходите, 

средствата, пътищата и работата си, след това ги прекомбинира, прави нови варианти 

от тях;  

– Оригиналност – в резултат на вариативността и комбинативността се формира 

водещата (и универсална) характеристика на творчеството – оригиналността.  

Трите особености на творческия труд на педагога – вариативност, 

комбинативност, оригиналност, отхвърлят възможността за шаблон и стереотипност в 

труда му.  

В границите на държавните образователни стандарти професионално-личностната 

характеристика на педагогическото творчество има комплексно съдържание и 

разнообразни прояви. Една от първите прояви е „отзивчивост към проблемни 

положения“ (Йорданов, Жекова, Крумов, 1986). Това означава не само да се приемат 

проблемите, но и да се търсят, да се редуцират към по-общи положения, да се пренасят 

в нови условия и при нови задачи. „Творецът .… вижда по-проникновено явленията и 

техните взаимоотношения, намира нови, нетрадиционни решения на проблемите от 

действителността и дава оригинален израз на своите постижения – думи, форми, 

методи, предмети“ (пос.изт.)   

Педагогическото творчество е особеност не само на мисленето, но и на цялата 

личност на учителя. Изразява се в подходите, ориентациите и решенията на всички 

педагогически задачи. По-конкретно се проявява в умението на учителите да 
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анализират и да оценяват педагогическите ситуации, да извличат от тях необходимата 

им информация за вярно и обосновано решение, при което да не се подценяват 

дребните детайли.  

Педагогическото творчество се проявява в умението какво всъщност следва да се 

научи или открие. В този смисъл важна характеристика на творчеството е умението на 

учителя да формулира хипотези за работа в проблемната ситуация. Учител, който търси 

изход от ситуацията с участието на учениците, като ги включва в различни роли, 

делегира им права, въвлича ги в симулационно обучение, показва повече данни за 

творчески подходи, ориентация и решение в сравнение с учител, който се надява само и 

преди всичко на намеса отвън.  

Творчеството на учителя се проявява и в умението му да ползва чужд опит – от 

колеги в училище, от други училища и селища или опит, описан в педагогическата 

литература. Този опит следва да се анализира и оцени, в него да се намери 

общовалидното и специфичното и да се „пренесе“ в собствения труд на учителя. Нито 

един от тези моменти не може да се извърши механично. Всички те изискват 

вариативност, комбинативност и оригиналност.  

Педагогическото творчество може да се създаде и утвърди в хода на работата. 

Условията за неговото формиране са две: професионална рефлексия и педагогическа 

саморефлексия.  

Заключение 

Как да се учи творчески? е въпрос с отговор изцяло в умението на учителите и 

учениците – творци. Те са онези, които заедно могат да намерят най-ефективния и най-

желания път за усвояване на знанията. Съвременните ученици трябва да бъдат 

въвличани и заинтригувани да мислят, да развиват творческите си умения, да изследват 

многостранно проблема преди да вземат решение. Изграждането на активни творчески 

личности с висок интелект, изисква в обучението творчески да бъдат използвани 

дидактичните форми и методи. По този начин се стимулират креативността, 

мотивацията и желанието за творческо учене.  

Необходимо е учителят да твори урока – да създава урок спектакъл, урок 

преживяване! По този начин той най-успешно реализира своята педагогическа  

дейност. Учителят новатор търси и създава такава технологична структура на урока, в 

която се формират знания и умения, осигуряващи на ученика възможност за адаптивно 

и вариативно поведение в различни житейски ситуации. Учителят  творец търси и 

намира начини да промени традиционния урок и да го превърне в иновативен, 

интерактивен, творчески.  
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МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ – МЕТОД ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА 

КОМУНИКАЦИЯ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 

Пейо Пеев Пеев 

 

MEDIATION AT SCHOOL - A METHOD FOR NON-VIOLENT COMMUNICATION 

AND CONFLICT RESOLUTION 

Peyo Peev Peev 

 

 

Abstract: This article examines mediation as a modern method of non-violent communication 

for the peaceful resolution of conflicts. The goals, objectives and specifics of school mediation are 

presented. The specific responsibilities of the school mediator are  outlined. Also the opportunity to 

train students and parents in conflict prevention at school are considered. 

Key words: school mediation, non-violent communication 
 

 

Нормативно определение  

Терминът медиация произлиза от латинската дума мedius – „среден“. От там идва 

и терминът: mediare – „посредник“, от което се заключава, че медиацията е 

посредничество. В Директива 2008/52/ЕО на  Европейския  парламент  се дава  

конкретно определение за медиация и медиатор:  

- „медиация“ означава структурирана процедура, независимо от нейното 

наименование или начина на позоваване, при която две или повече спорещи страни се 

опитват сами, на доброволни начала, да постигнат споразумение за разрешаване на 

спора между тях с помощта на медиатор. Тази процедура може да бъде започната от 

страните, предложена или разпоредена от съд, или предвидена от законодателството на 

държава членка“ (чл.3 а);  

- „медиатор“ означава трето лице, което е помолено да осъществи медиация по 

ефективен, безпристрастен и компетентен начин, независимо от наименованието или 

професията на това трето лице в съответната държава членка и от начина, по който 

третото лице е посочено или от него е поискано да осъществи медиация“ (чл.3 б). 

Самата медиация допринася за зачитане на ценностите на другите; развиване на 

емпатия; чувствителност; аперцепция; умения за конструктивна и приятелска 

комуникация; способност за ефективно сътрудничество между хора с различни гледни 

точки и култури.  

Училищна медиация 

В училищната общност учениците усвояват и упражняват морални норми на 

поведение, умения за работа в екип, умения за сътрудничество с връстници и 

възрастни, в условие на неконфликтно поведение и нарастващо ниво на морално 
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съзнание. Както пише Р. Неминска,  моралните норми и ценностите са свързани с 

личностно израстване, което „трябва да бъде насърчавано и подхранвано чрез 

съвременно преподаване, проучване и чрез силата на личния пример“ (Неминска, 

2015).  Обществената среда обаче често не е благоприятна за развитието на ученици и 

“децата в риск”. Според М. Николова и Б. Михалева, към причините за конфликтите в 

училище могат да се отнесат „недостатъчната комуникация; взаимната зависимост; 

невъзможността за справяне с конструктивна критика; борбата за власт и влияние; 

неясното разделение на отговорностите“ (Николова, Михалева, 2017). 

Конфликтът, като социокултурен феномен, е сложно социално явление. Той е 

неизменна част от общуването между хората. Той оказва значително влияние върху 

процеса на формиране и развитие на човека и обществото като цяло. Появата му в 

училище обаче „нарушава познатата среда, дори води до нарушаване на самия 

педагогически процес, но в същото време помага за изграждане на взаимоотношения, 

дава на участниците (т.е. учениците) в конфликта определен опит, довежда ги до по-

високо ниво на човешки взаимоотношения“ (Букреева et al, 2018).  

Когато самите ценности са поставени под съмнение, човек чувства това като 

заплаха. Р. Неминска определя това състояние по следния начин:  „Няма липса на 

норми, но има различно оценностяване на нормите; няма липса на ценности – има 

скършен диалог между тях“ (Неминска, 2014).  

Едни от основните конфликти в училище се дължат на конфликтите между 

целите. Всеки ученик има цели, усилията за постигане, които отразяват неговата 

личност в училищното общество. Когато целите на различните хора влязат в конфликт, 

тогава не е лесно да се постигне споразумение. В училищната триада учител – ученик – 

родител конфликтът е доказателство за несподеляне на едни и същи ценности. Но 

проблемът не е самият конфликт, а как можем да се справим с него. Съвременен метод 

за преодоляване на конфликти и създаване на позитивна атмосфера в училищната 

общност е училищната медиация или т. нар. училищно посредничество. 

Медиацията в училище е алтернативен метод, при който участниците 

(конфликтните страни) разрешават конфликта си с безпристрастна трета страна 

(посредник). Нейното предназначение е да подпомогне всички участници в 

образователния и възпитателния процес в училище, като създаде условия за намаляване 

на конфликтите, намаляване на прояви на агресия, физическо и психологическо 

насилие сред училищната общност. Медиацията в училище е особено ефективна в 

случаите, когато е необходимо да се възстановят или запазят взаимоотношенията 

между участниците в образователно-възпитателния процес, тъй като запазването на 

тяхното взаимодействие е взаимноизгоден факт, пример за това е приятелството и 

другарството между учениците (Кутюков, 2011).  

В своята съдържателна същност медиацията съдържа метода ненасилствена 

комуникация. Според Р. Неминска, „конфликтът възниква, когато стратегиите за 

посрещане на нуждите се сблъскват. Ненасилствената комуникация предлага хората да 

идентифицират споделените нужди, разкрити от мислите и чувствата, които заобикалят 

тези нужди, да си сътрудничат за разработването на стратегии, които да ги задоволят. 

Това създава едновременно хармония и обучение за бъдещо сътрудничество. 

Ненасилствената комуникация поддържа промяната на три взаимосвързани нива: 

самостоятелно, с други, с групи и социални системи“ (Неминска, 2018).  
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Училищната медиация се основава на развитието на уважение към личността на 

ученика, доброволното участие и изразяване на волята и свободата на страните при 

взимане на решение за изхода от конфликт.  Медиацията в училище произтича от 

факта, че сама по себе си съдържа методи и похвати, чрез които може да трансформира 

насилието в мир и сътрудничество. Това същевременно спомага за подобряване и 

промяна на конфликтната ситуация, за правилното разбиране на проблема и за 

взаимното му разрешаване от страните в спора. Подобно креативно отношение към 

конфликта обикновено помага за разработване на конструктивно решение. Дейностите 

по метода на училищната медиация позволяват на страните в конфликта да го разрешат 

самостоятелно, с помощта на медиатор, организиращ преговорния процес въз основа на 

собствените си идеи.  

Мисията на медиацията в училището е да намали насилието, развивайки 

способността за взаимното разбирателство на участниците в училищната общност като 

културна традиция. Целта е да се развие в училищната общност мирен 

възстановителен подход към конфликтите. Важни за училищната медиация са задачи 

като: разработване на практики за реагиране при конфликти и спорове; развиване на 

умения за посредничество; беседи за превенция на насилието и тормоза в училище. 

Важна задача е и обучаване на учениците в добродетелност, чувство на отговорност, 

взаимно разбирателство, подкрепа към съученици, учители, родители, граждани и 

администрацията. Обучение на учениците да общуват помежду си и с хората около тях. 

Процедурата по училищна медиация „се фокусира върху разработването на 

консенсусни решения на страните. Консенсусът е метод за вземане на решения, 

основан на общо съгласие и липса на принципни възражения от мнозинството от 

заинтересованите страни (Мазина, Липко, 2014). 

Спецификата на дейността на училищния медиатор изисква той да информира 

конфликтните страни относно метода на медиация; да мотивира конфликтните страни 

да участват в медиацията; да насърчава споделянето на необходимата информация за 

разрешаване на конфликта, като същевременно анализира конфликтната ситуация. 

Училищният медиатор разчита езика на истинността на казаното и езика на тялото; 

въздържа се от ценностни оценки и емоционални реакции. Важно умение на 

училищния медиатор е да генерира идеи и разнообразни предложения за разрешаване 

на конфликта; да насърчава конфликтните страни да генерират идеи за разрешаването 

на конфликта. Училищният посредник трябва да спазва безопасността на децата и 

учениците, като има винаги готовност да осигурява почивка и дава време страните да 

преодолеят негативните емоции и стреса, възникнали в процеса на преговорите. 

Основните принципи на училищната медиация, които я правят ефективен 

инструмент за миротворчество, са свързани с:  

Независимост. При провеждане на медиацията медиаторът може да води  

процедурата  само  ако гарантира  своята  независимост,  безпристрастност  и  

неутралност. 

Доброволност. В своята същност медиацията е доброволна и поверителна 

процедура. Доброволното участие в процедурата по медиация е израз на свободната 

воля на всяка от страните.  

Равенство на страните. Медиацията в училище се осъществява в дух на 

толерантност и уважение към всяка страна на конфликта.  „Толерантността е промяна 
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на светоусещането – убеждение за ценност не защото си различен, а защото си 

равнопоставен. Защото ценността е в отношението, в разбирането, в допускането.“ 

(Неминска, 2014) 

Неутралност. Училищният медиатор е неутрална трета страна, която действа 

като фасилитатор и насърчава конструктивни преговори в самия медиативен процес. За 

тази цел не проявява пристрастие и не налага решение по спора.  

Поверителност. Поверителността е един от най-важните детайли на медиативния 

процес. В началото му медиаторът декларира пред страните, че обстоятелствата, 

фактите и документите, които са му станали известни, ще останат поверителни.  

Дейността по разрешаване на училищни конфликти чрез медиация е нова 

парадигма в образователната политика. Медиацията предоставя уникална възможност 

за обединяване на страните, участващи в образователно-възпитателния процес, за 

ненасилствена комуникация в конфликтни ситуации. Училищната медиация по 

мнението на Т. Дронзина е „достъпна за всички, в нея може да участва всеки член на 

училищната общност“ (Дронзина, 2016: 47). Училищната медиация е организационна 

форма, в която училищният медиатор изпълнява принципите и технологиите на 

възстановителния подход в образователната институция. Понякога той бива 

подпомаган от родители, учители и най-вече – от обучени за тази цел ученици. 

Обучените за посредници ученици изпълняват дейности по медиация сред своите 

съученици. В същото време медиацията между връстници е добре да се осъществява 

само между ученици, като същите трябва да са подпомагани от училищния медиатор, в 

случай че децата не са в състояние да се справят сами (пос. изт.). 

Дейността на училищната медиация обхваща целия социален живот на 

участниците в училищната общност, а именно учители, ученици родители. В този 

смисъл “социалните умения се разглеждат като поведения, ефективни в ситуации на 

социално педагогическо взаимодействие. Това са умения за общуване, въздействие и 

взаимодействие със съученици, педагогическа колегия и всички, свързани в 

образователното и социално пространство на училището, като се избягват конфликт и 

социална дисхармония. Спецификата на социалните умения, развивани в училищна 

среда, е свързана с взаимодействия между ученици, съученици, учители, представители 

на различна семейна и религиозна култура и различни социални норми; между 

ученици, съученици, учители, живеещи в различни социални среди и със силно 

разделителен икономически фактор между семействата им. Този дисбаланс насочва 

към откриване на подходящия начин на поведение или последователност от 

поведенчески реакции. Ето защо развиването и управлението на социалните умения в 

училищна среда придобива водещо значение за безконфликтно общуване между 

подрастващите в класните стаи и извън тях. Развиването на подобни социални умения е 

гарантирано преодоляване на агресията в училище и на агресивните модели на 

поведение извън стените му (Неминска, 2018).  

Училищната медиация като ненасилствена комуникация има важна роля в 

прилагането ѝ в семейството. За целта родителите (или настойниците) може да бъдат 

обучени в основите на предотвратяване и разрешаване на конфликти. Това ще позволи 

на родителите компетентно да помагат на своите деца, както в семейството, така и в 

потенциално конфликтни ситуации. Така и децата, и учениците по-лесно ще се 

социализират. По този начин училищната медиация с помощта на семейството става 
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териториална среда за тяхното развитие. Участието в медиацията променя 

подрастващите, защото те разбират какво е да са толерантни, да виждат различни 

гледни точки, да водят преговори.  

Училищната медиация е ефективен и ефикасен начин, който учи на уважение към 

себе си и към другите, на поемане на отговорност за действия и техните последствия. 

Това е един от методите на ненасилствената комуникация за навременно решаване и 

предотвратяване на конфликти, спорове и насилие в училищната общност.   
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КОИ СА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УСПЕХА НА 

УЧЕНИКА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА  ВЪЗРАСТ? 

Тонислава Иванова Христова 

WHICH FACTORS INFLUENCE THE  

SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE PRIMARY SCHOOL PUPIL? 

Tonislava Ivanova Hristova 

 

Abstract: Changes, today more dynamically than ever, go hand in hand with all areas of human 

activity, by setting more and more new requirements to the educational system as well.  In this 

environment, in the process of training, pupils learn and grow as personalities. Behind the successful 

development of every pupil stands motivation which defines all actions, directions, goals and 

behaviour throughout their life. 

Keywords:  motivation, training, school     

 

Защо ранната училищна възраст е мощен фактор за по-нататъшното развитие 

на децата?  

Встъпвайки на прага на училището, първокласниците носят със себе си много от 

своите детски качества – малко лекомислие, лека наивност, запазили се все още своята 

детска спонтанност в поведението, която няма твърдо оформена логика. И ако до този 

ден детето най-вече посредством игри в детската градина е придобивало своите знания, 

то от този ден нататък предстои промяна в целия му начин на живот. 

В училище то ще придобие не само нови знания, умения и методи, но и определен 

социален статус. Влизайки в училище, детето започва да придобива своя позиция, 

обучаваща мотивация. Учебната дейност става водеща, за разлика от детската градина. 

През този период детето развива теоретично мислене, получава нови знания и умения, 

като създава необходимата основа за цялото си последващо обучение. Но стойността на 

учебната дейност тук не е изчерпана, тогава развитието на личността на по-младия 

ученик е в пряка зависимост и от неговата ефективност. Успехът в училище е важен 

критерий за оценка на детето. Статутът на отличен или слаб ученик се отразява на 

самочувствието, самоуважението и самооценката на детето. Успешното обучение, 

осъзнаването на техните способности и умения за качествено изпълнение на задачите 

води до формиране на чувство за компетентност. 

Именно поради този  преломен момент в живота, всяко дете в по-малка или по-

голяма степен преминава през някаква криза. 

Какво носи тази граница, този период? 

Този период води до преоценка на ценностите. Едни интереси и мотиви губят 

движещата си сила, идват нови. Съдържанието на живота на малкия човек е 

образованието, знанието, ученето.  

В този период се случват дълбоки промени и по отношение на опита. Верига от 

неуспехи или успехи водят до формирането на устойчив комплекс. Разбира се, някои от 

тях ще бъдат променени занапред, други дори ще изчезнат. Но някои ще се натрупат, 
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ще бъдат „записани“ в структурата на личността и ще повлияят върху развитието на 

детето, неговите стремежи, самочувствие, себеутвърждаване и т.н. 

Но какво означава един ученик да бъде успешен? 

Какви са критериите за успешен ученик и кой ги поставя? 

Кои са факторите, които влияят върху този успех? 

И дали успешният ученик ще бъде един ден успешен човек?     

Това са въпроси, които вълнуват всички, не само хората от системата на 

образованието. Тези въпроси вълнуват родителите, обществото. Отговорите биха били 

твърде много и твърде различни. Някои може да смятат семейството и родителите за 

отговорни дали тяхното дете ще бъде успешно в училище. Други може би ще кажат, че 

училището и учителите са фактор, който трябва да направи всичко, така че учениците 

да получават и взимат необходимите знания, за да бъдат успешни. Трети вероятно ще 

изтъкнат ролята на обществото, което на моменти е ужасно бездушно към своите деца. 

Макар че, един ден, за да е успешно, това общество ще разчита на днешните успешни 

малки ученици.  

Всичко това е вярно. Но по мое мнение, независимо какви са факторите, какви са 

условията, желанията и ценностите на обществото, за да бъде успешен един малък 

ученик в училище, а след това и в живота, то той трябва да има мотивация. 

Мотивацията – и вътрешна, и външна, е онзи движещ фактор, сила, която кара човека 

да върви напред. Първоначално със своите мисли, чувства и емоции, после с 

положителните действия за постигане на нещо конкретно. За да се развие личността на 

малкия ученик, неговите ценности трябва да се разкрият и осигурят перспективите за 

неговата самореализация. И колкото е по-малък ученикът, когато се формират неговите 

мотиви в сферата на обучението, толкова по-добри биха били резултатите за 

обществото. 

Аз смятам, че мотивацията е най-силният фактор за успешен ученик. В начална 

училищна възраст наред с навиците и уменията за четене и учене, децата трябва да 

имат висока степен на мотивация,за да бъдат успешни, най-вече чрез учене и знания. 

Защото още Аристотел и Платон казват, че придобиването на знания и опит са 

движещата сила на живота.  

 Един от най-важните етапи в развитието на личността е формирането на мотиви 

за овладяване на някакъв вид дейност и насочена към най-добрия резултат, мотиви за 

активност. И тук идва възможността за иницииране на желанията за успех и съответно 

– желанията да се избегне провалът. Същевременно успехът на човека и неговата 

позиция в обществото зависят до голяма степен от това дали у него доминира 

мотивацията за постигане на успех, или пък преобладава мотивацията за избягване на 

провал. 

В следствие на това взаимоотношението дете – учител става едно от най-важните. 

С умелия подход на родители и учители процесът на учене може да стане норма, в 

противен случай ще доведе до отрицателни резултати. Образователните дейности са не 

само посещение на образователни организации и придобиване на нови знания, но и 

дейности, насочени към придобиване и усвояване на знания и умения, разработени от 

човечеството. 

За да бъдат продуктивни образователните дейности, е необходимо да се поддържа 

интересът на децата. Но поради факта, че мотивът на детето и съдържанието на 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

22 
 

учебния материал често не съвпадат, има избледняване на интереса. Следователно 

основната задача на училището и на учителя е формирането на когнитивна мотивация. 

В крайна сметка продуктът, резултатът от учебната дейност е промяната на самия 

ученик („Кой съм аз?” и „Какво станах?”). Образователната дейност е дейност на 

саморазвитие, самопромяна (в нивото на знания, способности, умения, ниво на общо и 

интелектуално развитие). 

За да докажа или отхвърля тези мои виждания и твърдения, предприех  едно 

кратко анкетно проучване сред ученици в начална училищна възраст 9-10 г., с което 

исках да проверя до какво ниво на мотивация за училище достигат четвъртокласниците, 

които приключват началния етап от своето образование.   

За целта съставих една кратка анкета, с която анкетирах 15 деца от 4 клас . 

Някои от въпросите са буквално взаимствани от научни публикации или са техни 

модификации, други са добавени от мен. 

Въпросникът съдържа 10 въпроса, отразяващи отношението на децата към 

училището и образователния процес, както и емоционалните им реакции към 

училището. Тъй като изследването е кратко, съм модифицирала за улеснение и 

отговорите, като за основа съм използвала методиката на руската педагожка Н. 

Лусканова (1999).  

На учениците бяха раздадени листове с въпросниците, като инструкциите ми бяха 

да прочетат всеки въпрос и да изберат един от отговорите като го отбележат. 

Таблица 1  

Въпрос Отговор 

1. Харесвате ли училището? - харесва ми 

- не много  

- не ми харесва  

2. Сутрин, когато се събуждаш, винаги ли си щастлив 

да ходиш на училище, или често искаш да останеш 

вкъщи? 

- по-често ми се иска да си 

остана у дома 

- различно  

- с радост ходя на училище 

3. Ако учителят каже, че няма да е необходимо всички 

ученици да ходят на училище утре, че желаещите 

могат да останат у дома, ще отидете на училище 

или ще останете вкъщи? 

- не зная 

- ще остана у дома 

- ще отида на училище 

4. Харесва ли ви, когато се отменят уроци (свободни 

часове)? 

- не ми харесва 

- различно, зависи по какво  

- харесва ми 

5. Искате ли да нямате домашна работа? - харесва ми 

- не ми харесва  

- не знам 

6. Бихте ли искали някои промени в училище? - не зная 

- бих искал 

- не бих искал 

7. Често ли разказвате на родителите за училището? - често 
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- рядко 

- не разказвам 

8. Строги ли са вашите учители? - малко  

- много 

- не са строги 

9. Имате ли много приятели в класа? - малко  

- много  

- нямам приятели в класа 

10. Харесвате ли съучениците си? - не ми харесват 

- не много  

- харесвам ги 
 

За мое улеснение, на всеки отбелязан 1-ви отговор слагам 3 точки, втори отговор 

– 2 точки, трети отговор – 1 точка.  Колкото повече положителни отговори са дадени, 

толкова по-силна е мотивацията на отделния ученик. 

Оценката на Н. Лусканова (1999) е на 5 нива, докато в нашето изследване съм 

приела 3 основни нива на мотивация: 

1. 21-30 точки (високо ниво) - високо ниво на мотивация в училище и учебна 

дейност. 

2. 11-20 точки (средно ниво) - положително отношение към училището, но ги 

привличат и извънкласни дейности. 

3. 0-10 точки - (ниско ниво) ниска мотивация в училище,  негативно отношение 

към училището, неправилно приспособяване към училище.  

Резултати  

Обобщените резултати представям в таблица 2: 

Максимален брой точки – 30 = 100% 

Таблица 2 

Деца Брой точки Процент, % 

1 15 50% 

2 14 47% 

3 12 40% 

4 21 70% 

5 22 73% 

6 24 80% 

7 20 67% 

8 19 63% 

9 24 80% 

10 20 67% 

11 20 67% 

12 26 87% 

13 21 70% 

14 20 67% 

15 17 57% 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

24 
 

Анализът показва следните резултати: 

 

Фиг.1. Обобщени резултати – мотивация за училище 

В обобщен вид, представено в таблици, може да се каже, че мотивацията за 

училище е на средно ниво – 67%. Висока на мотивация за образователни дейности над 

средната имат 7 деца, или 47% от всички анкетирани, а 53% имат мотивация под 

средната. 

 
Фиг.2 

В моето проучване се оказа, че има деца с различни нива на мотивация. Видно е, 

че малките ученици имат сравнително положително отношение към училището, но 

въпреки това, силно ги привличат извънкласни дейности. Това предполага големи 

резерви за по-интензивно развитие. 

Темата е изключително обширна и съм далеч от мисълта, че съм постигнала 

някакви много значими резултати с това кратко проучване. 
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Продължавам да защитавам своята теза, че формирането на мотиви и 

положителното отношение към училището са сред най-важните фактори за успех. 

Ниското ниво на мотивация може да доведе до значителни трудности при ученето, 

приемането на познания, взаимоотношенията на учениците по между им и с учителите. 

Това е успех за ученика, успех за учителя, успех за обучаващата институция и не на 

последно място – успех за обществото.  

Затова създаването на положително отношение към училището, учителите и 

образованието като цяло е една от най-важните задачи на всички – учители, родители, 

общество. Необходимо е да се предприеме комплекс от действия – както с 

педагогически инструменти, така и във вкъщи, и в обществото, за развитието на 

мотивацията на учениците – основен фактор, оказващ влияние върху успеха на децата 

от начална училищна възраст. 
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ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ И 

ГОВОРЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ 

Десита Кънчева Кънева, Ивелин Валентинов Великов 

 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING - A TOOL FOR THE FORMATION OF 

COMMUNICATIVE SKILLS. THE SKILLS OF READING, WRITING AND 

SPEAKING IN ENGLISH 

Desita Kancheva Kaneva, Ivelin Valentinov Velikov 

 

Abstract: Language, no less than other aspects of human behaviour, is subject to purposeful 

interference. When people with different languages need to communicate and they don’t have a 

common language to share, the most obvious solution is second -language learning and teaching. This 

takes time, effort, and organization, and, when more than two languages are involved, the time and 

effort required are much greater.  

English, as the first most-common foreign language to be taught, triggers  a vast expansion of 

English-language-teaching programs all over the world. Those, whose native language is English, do 

not sufficiently realize the amount of effort put into the acquisition of a working knowledge of 

English, by both teachers and learners who are educated first speakers of other languages. Foreign 

language learning is integrated in the general curriculum, contributing to the overall development of 

people learning English, which broadens their cultural knowledge and builds appropriate models of 

social behavior in intercultural communicative situations Speaking is the much needed skill the 

teacher needs to teach his / her students. It includes several stages: programming the speech, 

formulating the speech in the native language and shaping the statement in the foreign language. 

The relationship between the written word and its pronunciation is more systematic compared to 

the many existing orthographies (English spelling is considered unreliable as far as the indicative 

pronunciation of the word is concerned. ), and care is taken to avoid the grammatical irregularities to 

which all natural languages are subject and also to avoid sounds found difficult by many speakers. 

Keywords:  English language learning, communicative skills, speaking, reading and writing    

 

Езикът, не по-малко от другите аспекти на човешкото поведение, е предмет на 

целенасочена намеса. Когато хората с различни  родни езици трябва да общуват и 

нямат общ език, на който да говорят, най-очевидна е необходимостта от обучението и 

преподаването на втори език. Това отнема време, усилия и организация, а когато 

участват повече от два езика, времето и усилията са много по-големи. 

За да се превърне в добър и успешен комуникатор, човек трябва да може да 

борави с всяко от четирите езикови умения. Тези четири умения дават на обучаемите 

възможности да създават контексти, в които да използват езика за обмен на реална 

информация, доказателство за собствените им способности и най-важното – за 

увереността им. 

Английски език е първият чужд език, който се преподава и по този начин създава 



STUDENT ALMANAC                                                                                Volume 6, 2019 
 

27 
 

огромно разширение на учебните програми по чужд език в целия свят. Тези, чийто 

роден език е английският, не осъзнават   огромната степен на  положени  усилия, както 

от страна на учителя, така от страна на учащия се, което се поставя в придобиването на  

знание на английски език от образовани говорители на други езици, което спомага за 

интегрирането на чуждоезиковото обучение в общата учебна програма, допринасяща за 

цялостното развитие на хората, които учат английски, обогатявайки тяхната обща 

култура и изграждайки подходящи модели на социално поведение в междукултурните 

комуникационни ситуации. 

Развитието на речевите умения за слушане, четене, писане и говорене е 

немислимо без определен речников запас.Изучаването само на отделни думи все още 

не е достатъчно. За да се усвоят тези умения, които са изключително важни за 

изучаването на един нов език, те трябва да се развиват паралелно, крайна цел на 

изучаването и овладяването на чужд език. 

Четирите езикови умения са свързани помежду си по два начина: 

 Посоката на комуникация  

1. Дали ние слушаме дадена лексика или я употребяваме в устната реч. 

Говоренето е най-необходимото умение, което учителят трябва да преподава на 

своите ученици. Говоренето включва няколко етапа: програмиране на речта, 

формулиране на речта на родния език и оформяне на изказването на чуждия език.  

Целите  при говоренето се фокусират върху овладяване на произношението, 

диалекта, интонацията, стресовия ритъм, които са звуковата форма на речта, единство 

на взаимодействие, практика и комуникация. Целта на преподаването на говорни 

умения е комуникативната ефективност. Обучаващите се трябва да могат да разберат 

себе си, използвайки досегашните си познания за езиковите норми на новия език. 

Слушането. Вероятно прекарваме повече време, използвайки уменията си за 

слушане, отколкото всеки друг вид умения. Подобно на останалите умения, слушането 

изисква практика. 

Трите най-важни неща за етапа на слушането, които ще ни направят добри 

слушатели, особено ако слушаме чужда реч, са: 

1) Изслушване. Да слушаш,  означава да слушаш достатъчно, за да  разбереш 

това, за което се говори. 

2) Разбиране. Следващата част от слушането се случва, когато възприемате и 

анализирате  чутото.  

3) Заключение. След като сте сигурни, че разбирате какво е казал говорителят, 

помислете дали то има смисъл. 

 Методът на комуникация  

2.  Дали ние пишем или четем  

Четенето е процес на комуникация между автора и читателя. За да бъде 

правилно приложена тази комуникация, трябва да развием уменията си за четене и да 

се научим как да използваме инструменти, които ни помагат да четем ефективно и с 

разбиране. Връзката между написаното  и неговото произношение е по-систематична, 

отколкото при многото съществуващи ортографии (английският правопис е известен 

като ненадеждна индикация за произношението), и се внимава да се избегнат 

граматическите грешки, на които са подложени всички естествени езици, както и да се 

избягват  звукове, които са трудни за много говорители. 
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Писането  засилва паметта, защото най-често срещаният тип памет е визуалната. 

Когато студентът практикува всичко, което учи, и прави допълнителни упражнения за 

писане, за да усъвършенства уменията си за писане, това е добър метод за научаване на 

материята и по-лесно справяне с нея. 

За да  се пише ясно и да усвои материята за писане,  е важно да се  разбере 

основната система на даден език. На английски език това включва знания за 

граматиката, пунктуацията и структурата на изреченията. Речникът също е необходим, 

както и правилното изписване и конструиране. 

Защо са ни необходими тези четири умения? 

1) Да разбираме местното население, когато говори на своя роден език.

2) Да може свободно да гледаме телевизия, да слушаме музика.

3) Знаейки как да говори правилно ще ни помогне да общуваме с англоговорящи,

но и с хора, чийто роден език не е английски.

4) Умението да четем вестници и книги  на английски език.

5) Да разчитаме знаци, сигнали, табели в страна, различна от родната.

6) Способността да пишем на английски език ще ни помогне много при писане на

писма, имейли, документи.

7) Писане на статии, публикации, есета или книги.

Без знанието и усвояването на всички тези умения,  един чужд език няма как да

ни бъде полезен. Точно затова да се усъвършенства един език е необходимо 

изключително много практика и дълги години работа с езика. Ако уменията се изучават 

и прилагат едновременно, успехът е гарантиран. 
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ПРОЕКТ  „ПЪТИЩА ЗА ЗДРАВО БЪДЕЩЕ“ В КОНТЕКСТА НА ЗДРАВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ 

Росица Иванова Димитрова 

 

"WAYS FOR A HEALTHY FUTURE" PROJECT IN THE CONTEXT OF HEALTH 

EDUCATION IN SCHOOL 

Rositsa Ivanova Dimitrova 

 
Summary: The paper presents the research on the effectiveness of the applied model for health 

promotion within the framework of the implemented project "Ways for a healthy future" in a national 

competition "Health ambassadors". Initiated by the Ministry of Health it discusses the activities, 

carried out by students of 4
th
 grade of of Dimitar Blagoev Primary School, Stara Zagora, which have a 

favorable impact on the health and motivation for a healthy lifestyle of children participating in the 

project. 

Keywords: Models for health promotion, extracurricular work in school, students 

 

 

Интересът към взаимовръзката здравно възпитание и здравословен начин на 

живот произтича от тяхната взаимосвързаност. В теоретико-практически аспект се 

определя от непрекъснато променящите се условия и повишаващите се изисквания за 

осигуряването на личностни и общественозначими предпоставки за въздействие върху 

установени стереотипи на човешкото поведение в процеса на обучение и върху 

факторите на жизнената среда за позитивното им изменение. 

Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поощряване, поддръжка, 

подкрепа на растеж или развитие на нещо” (Webster’s Dictionary, 9th Edition, 1984). В 

такъв контекст, промоцията на здравето се разбира като „процес на създаване 

възможности (шансове) на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да 

подобрят своето собствено здраве” (Борисов и др., 1998). Чрез промоция на здравето 

се цели намаляване на рисковите фактори и засилване влиянието на саногенните, т.е. на 

тези, които стимулират и укрепват здравето. „Промяната” е ключова дума за 

осъществянане на промоция на здравето – промяна на здравните знания, ценности, 

мотивация, поведение. 

Здравословният стил на живот на обществото (в частност подрастващите) се 

определя като конкретен тип система от жизнени дейности, насочени към съхранение и 

подобряване здравето на отделния човек. Той е синтезиран израз на типичните за даден 

човек или група черти на позитивно поведение – поведение, което трябва да предпазва 

индивида от вредното влияние на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, 

зависимостта от лекарства, наркотици, самоубийствата (Борисов и кол., 1998). 

Експертите на СЗО извеждат като основни елементи на здравословния начин на 

живот рационалното (здравословното) хранене; адекватната физическа активност; 

уменията за справяне с дистреса в семейството, в училище, другаде; създаването и 
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поддържането на дружелюбни отношения в групата, семейството, обществото; 

изграждането на устойчиво поведение срещу агресията чрез умения за самопознание, 

самоконтрол, самооценка, себеуважение и самоувереност; добрата лична хигиена;  

справянето с малките проблеми и др. 

Развитието на съвременното технологизиращо се общество се характеризира с 

ярко изразена настъпателна стратегия за овладяване на природата и стремеж към 

„минимализиране“ на физическите усилия на хората. Редица автори определят 

двигателната/физическата активност като „най-здравословния вид активност”. В този 

смисъл я разглеждат като режим, начин на живот, негов базов компонент. 

По данни на Eurobarometer, по критерий равнище на физическата активност на 

гражданите България, се нарежда на последно място сред страните от ЕС с едва 3% 

редовно практикуващи спорт и 68% никога неучастващи в спортни дейности. Почти 

половината от българите са с наднормено тегло (49,5%). Неблагоприятна е тенденцията 

за все по-нарастващото обездвижване на подрастващото поколение за сметка на 

засилената интелектуализация в обучението – 51,0% от общата популация е силно 

обездвижена. 

Нивото на физическото развитие и физическата дееспособност на децата и 

учениците в сравнение с предишните поколения е значително снижено. В „Национална 

стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Р България – 2012-2022 г.“ 

като причина за тези неблагоприятни данни се сочи неефективното провеждане на 

урочната и на извънкласната спортна дейност в училище. 

Препоръките за страните членки на Европейския съюз са в посока на 

реализацията на комплекс от методически, програмни, организационни, ресурсни, 

законодателни и правно-нормативни условия за привличане и включване на 

европейските граждани (в различните социално-демографски групи на населението) за 

системна, балансирана и ефективна двигателна активност. 

Препоръките рефлектират и върху популяризирането на прогресивни практики, 

чрез които се разкриват и оползотворяват нови пространства, подходи, методи и 

средства, технологии и механизми за увеличаване на честотата, продължителността и 

интензивността на физическата активност на хората. Те намират отражение и в 

настъпващите промени в образователната ни система, като налагат нов подход и визия 

за ролята и мястото на целенасочената двигателна дейност, респективно – формите на 

физическото възпитание в училище за двигателното развитие, създаването на 

двигателни умения и навици, утвърждаването на здравословен живот на учащите, 

включващ и превенция срещу разширяващото се влияние на негативни явления в 

обществото, като агресия, наркомания, алкохолизъм, отчужденост, апатия. 

Доказано е, че физическата активност сама по себе си не може да гарантира добро 

здраве. Връзката и взаимозависимостта между храненето и двигателна активност са 

обект на редица изследвания. Като основна причина за увеличаването на броя на децата 

и възрастните с наднормено тегло и затлъстяване е изведена липсата на баланс между 

калорийния прием и разхода на енергия посредством физическа активност 

(Woynarowska, Sokołowska, 2000). 

Според С. Младенова (2008) рационалното хранене и поддържането на адекватна 

физическа активност трябва да са интегрирани в цялостните училищни здравни 

програми. Особено внимание при насърчаването на здравословна физическа активност 
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се обръща на необходимостта училищата да осигуряват на учениците си възможност, 

ориентиране и подкрепа в консумацията на здравословна и питателна храна при 

достатъчно време за хранене и за междучасия, както и се препоръчва храната да не се 

използва като награда или наказание. 

В проведено изследване се твърди, че понастоящем повечето училищни 

инициативи, целящи повишаване нивото на физическа активност, са успешни 

единствено в рамките на учебния ден (https://eduset.net/tools/modeli-za-povedencheska-

modifikaciya). Изтъква се фактът, че голяма част от промотираните физически дейности 

в училищата имат за единствен фокус активности, които са свързани с двигателното 

обучение и подобряването на физическата дееспособност. Счита се, че такива програми 

може и да не генерират положително отношение към физическата активност и да не 

предизвикат дългосрочни поведенчески промени. Прави се изводът, че е „по-важно 

програмите да се фокусират върху насърчаване на положителното отношение на 

учениците към физическата активност с надеждата, че така ще бъдат повлияни 

общите й равнища, а оттам ще се постигне ефект и по отношение на фитнеса 

(физическата годност)”. 

Успешните практики се свързват с прилагане на подходи и форми на двигателната 

дейност, като предлагане на допълнителни занимания по физическо възпитание (клубна 

спортна дейност, избираема подготовка, факултативна подготовка, удължено голямо 

междучасие, час за спортни дейности, паузи за физическа активност през учебния ден, 

проектни дейности и др.). В такъв контекст могат да се изведат и някои важни за 

практиката насоки: 

• В инициативите за физическа активност да се прилага многокомпонентен 

подход, включващ промяна на училищната среда, промяна на учебната среда и 

инкорпориране на компонент семейна среда. 

• Да се използват стратегии, подходи, които комбинират обучителни програмни 

елементи, както и елементи от околната среда, например форми, обхващащи други 

предмети освен физическо възпитание, които да ангажират учениците с двигателни 

дейности на открито.  

• Да се инициират дейности, свързани с физическа активност, които са забавни и 

имат за цел учениците да се чувстват добре, да добият увереност и да се забавляват.  

• Да се осигуряват възможности за изпробване на разнообразни дейности, 

включително такива, които биха били по-приятни за ученици с по-скромни физически 

способности, например – скачане на въже, креативни дейности като танците и др. 

В. Иванова (2007, 2008) описва модели за здравна промоция, апробирани във 

физическото възпитание на учащи – ученици и студенти, като споделя практическия 

опит от контекстното им приложение. 

• Чрез модела Социално заучаване, свързан с метода „моделиране”, се цели 

директно подражаване на поведението, без предварителна промяна в мотивацията на 

таргетната група. Този модел насочва към срещи с популярни и ценени личности, които 

с положителния си пример за здравно поведение биха повлияли върху търсената цел. 

• Моделът Избягване на „когнитивен дисонанс” категорично изключва в  

практиката да се рекламират вредни за здравето продукти като алкохол, цигари, 

нездравословни храни  и др. при протичането на спортната проява. 

• Прилагането на Модела Социална имунизация предполага предизвикани учебни 

https://eduset.net/tools/modeli-za-povedencheska-modifikaciya
https://eduset.net/tools/modeli-za-povedencheska-modifikaciya
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ситуации и дискусии по отношение на рисковите за здравето фактори. Разширяването 

на знанията на учениците по различни здравни проблеми би могло да се постигне 

например чрез двубой между аргументите „за” и съответно – контрааргументите 

“против” предварително определен за предмет на дискусията вреден навик. 

• Към Модерните методи за въздействие се отнасят съвременни фитнес системи, 

технически средства, тренажорни устройства и др., чието използване подпомага 

ориентирането в знанията, изпълнението, приложението на физическите упражнения в 

ежедневната практика. 

• Моделът Контрол на дистреса се реализира от специалист в подходящо 

организирана от него среда. Обучението може да бъде както индивидуално, така и  

групово. Цели се обучаваният да усвои подходящи за справяне със стреса техники, 

методи, подходи и умения за прилагането им в нови, вариативни условия. 

• Подобнят модел Контрол на състоянието е свързан с подобряване на психо-

физическата годност чрез възпитаване в способност за саморегулация за справяне в 

критични и проблемни ситуации. 

• Моделът Промотивни дейности е насочен към обогатяване на опита, 

практическа реализация на усвоеното при здравно-образователните дейности. Като 

пример може да се посочи хигиенизирането на околната среда; контролирането на реда 

и режима в училище, конкретно – на двигателния и начина на хранене и др. 

В „Мениджмънт на проекти в образованието“ Е. Лавренцова подчертава, че 

проектно базираните форми и методи в педагогиката имат дългогодишна предистория 

(Лавренцова, 2009: 60). В дидактически контекст В. Петрова (2003) разглежда 

проектната дейност като връзка между теорията и практиката. В монографията си 

„Работата по проект при запознаване с природната и обществената среда в I-IV клас“ 

представя предимството на обучението на ученици чрез проектната дейност като 

отговор на нарастващата необходимост от търсене и използване на разнообразни 

педагогически технологии, ориентирани към личността на учещия и неговата 

потребност от откривателство и креативност. 

В. Иванова отбелязва, че „За контекстно обучение чрез проекти е необходимо да 

се създадат условия, които да предизвикат интереса, активността, самодейността 

на изпълнителите. Продуктът на дейността – материален или идеален е нужно да 

има личностно и социално значение в ясноопределена връзка със заниманията, 

средата“ (2008).  

Според Е. Иванов (2015) политиките за здравно образование, които се фокусират 

върху диетата и физическата активност, трябва:  

• Да предоставят знания и умения и да помагат за развиването на връзки между 

подходящата диета, физическата активност и здравето.  

• Да се занимават със здравословните методи за приготвяне на храна и нейната 

консумация, като съществен и приятен аспект на живота.  

• Да позволят на учениците да имат възможност да практикуват важни умения, 

като вземане на решения относно храненето и нивото на физическа активност.  

• Да позволят на учениците да идентифицират не само бариерите през тяхната 

физическа активност, но и решенията за тяхното преодоляване.  

• Да предоставят медийна и маркетингова грамотност на учениците, особено по 

отношение на различни храни и безалкохолни напитки. 
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• Да включват учители, които са получили възможно най-доброто обучение и 

притежават знания и умения, необходими за ефективно предаване на здравните 

послания към учениците.  

Проучванията доказват, че програмите често не адресират в достатъчна степен 

бариерите, които пречат на постигането на добро равнище на физическа активност на 

децата (Младенова, 2008). За да бъдат различните интервенции успешни, от голямо 

значение е експертите да използват гледните точки на родителите и наставниците 

относно това, което подпомага или възпрепятства на участието на децата във физическа 

дейност. 

Установено е, че децата участват с далеч по-голямо желание и удоволствие в 

случаите, когато техните родители одобряват и подкрепят дейността им (Woynarowska, 

Sokołowska, 2000). Проучванията също доказват, че родителите одобряват и подкрепят 

дейности, които са лесно достъпни, реализират се в безопасна среда и предлагат 

възможности, на които и другите членове на семейството да могат също да се 

наслаждават. Успешни стратегии в този контекст са:  

• Включване родителите в планирането и предлагането на дейности за децата.  

• Работа с родителите за определяне характеристиките, които според тях правят 

едно пространство сигурно и безопасно за техните деца.  

• Информиране на родителите за всички физически дейности, които са достъпни 

за техните деца.  

• Предоставяне на родителите на информация за физически дейности, в които 

цялото семейство може да участва.  

Когато се оформя дадена програма в училището, тя следва да адресира стандарти 

по отношение на хорариума (брой часове) физическа активност, заложен като 

минимален за децата. По препоръка на Световната здравна организация подрастващите 

не бива да имат по-малко от 150 минути физическа активност на седмица. Но 

училището може да предостави възможност за повече часове, като например не заложи 

само този минимум от време, прекарано във физическа активност, но и по един 

допълнителен час преди началото и след края на учебните занятия. 

„Пътища за здраво бъдеще“ е реализиращ се през 2018/2019 учебна година проект 

в НУ „Д. Благоев“, град Стара Загора по инициирания от Министерството на 

здравеопазването национален конкурс „Посланици на здравето“. Участници в проекта 

са учениците от IVа клас (с класен ръководител Радостинка Стоянова) и IVб клас (с 

класен ръководител Даниела Пенчева) и учител възпитател Женя Атанасова и за двата 

класа – главен инициатор за осъществяването на проекта. 

Негова основна цел е популяризиране на здравословния начин на живот и 

физическата активност по интересен и забавен за учениците начин. 

Кореспондирайки с целта, очакваните резултати при приключване на проекта са 

свързани с разширяване на приложните знания на децата за здравословното хранене. 

Силен акцент е активизирането на спортните занимания на учениците и 

разнообразяването на практикуваните от тях двигателни активности. 

Важен момент в цялостната организация и осъществяване на планираните 

проектни дейности е взаимодействието със семействата на децата. Например – една от 

задачите по проекта е всяко дете, съвместно със свой родител, да сготви здравословна 

храна и да участва в кулинарно шоу. Интерес у децата предизвиква изискването 
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описанието на използваните рецепти да се представя под формата на комикс със 

снимки.  

Продукт на проектната дейност на учениците е готварската книжка „Да сготвим 

нещо вкусно!“. В нея децата включват избрани рецепти от тези, които са изпълнени 

съвместно с родителите. В края на книжката са отредени и допълнителни страници, 

предвидени за дописване с авторски рецепти. По този начин всяка книжка представлява 

подарък и емоционален символ за тях, който винаги ще ги връща към преживяното в 

този проект.  

Друга задача за участващите в проекта деца е да изработят постери за полезните и 

вредните храни. За изпълнението й улеснява предварително подготвената информация 

от тях и насоките от учител на тема за състава на храната и здравословното хранене. 

Под мотото „Мисия за едно здраво бъдеще” учениците представят тези постери пред 

по-малките си съученици. 

Особен интерес за участниците в проекта предизвиква обсъждането в среща-

разговор на въпроси, свързани с наднорменото тегло, подходящите физически 

упражнения, чрез които да се редуцира мастната тъкан и изгради мускулна маса, с 

преподавател от Педагогически факултет на Тракийски университет, като дейност на 

създадения клуб „Здраве“. 

Основни дейности по проекта са организираните занимания по „Зумба“ и скачане 

на въже, които допринасят за разнообразяване на извънурочните форми на физическо 

възпитание. За интереса към тези активности свидетелства включването и на ученици 

от други класове, които не са участници в проекта. 

По време на протичането на проекта се обръща специално внимание на приема на 

вода. В тази връзка се използва приложението “Water drink remind“, напомнящо за  

нуждата от ежедневния и с подходяща честота прием на водата. 

С ентусиазъм учениците са и участници във викторина, която допълва познанията 

им по различни здравни проблеми. Показаните знания са и своеобразен индикатор за 

постигнатия ефект от дейностите по проект „Пътища за здраво бъдеще“. 

Положителните резултати се потвърждават и чрез отговорите на учениците в 

проведеното от нас анкетно проучване след приключване на проекта. 

Анкетираните деца, участвали в проекта, са 27, от които 15 – момичета и 12 – 

момчета, със средна възраст 10,3 години. 

На въпроса „Спортувате ли?“ 17 са отговорили положително (7 момичета и 10 

момчета). Само в училище спортуват 6 (5 момичета и 1 момче). Не спортуват 4 от 

анкетираните (3 момичета и 1 момче). 

Заниманията по „Зумба“ посещават 12 деца (8 момичета и 4 момчета).  

По-големият дял от анкетираните (общо 16 деца) посочват, че спортуват семейно 

с родителите, предимно плуване, колоездене, бадминтон на открито (федербал) и 

туризъм. 

Най-висок е делът на анкетираните, които семейно спортуват веднъж седмично (8 

деца); 4 спортуват 2-3 пъти седмично; също толкова посочват, че спортуват само 

веднъж месечно. Висок е процентът (41%) на тези, които не спортуват семейно – 11 

деца (4 момичета и 7 момчета). 

Интерес за нас представлява отговорът на въпроса „Как определяте здравето си?“. 

Като „отлично“ посочват по-малко от половината деца – 10 (7 момичета и 3 момчета). 
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Най-голям е делът на тези, които го определят като „добро“ – това са останалите 17 

деца. 

В следващия въпрос се съдържа и отговорът на проблема „Какво бихте 

променили в ежедневието си, за да подобрите Вашето здравословно състояние?“.  9 от 

анкетираните биха променили единствено хранителния си режим (5 момичета и 4 

момчета). По-често биха спортували 8 деца (поравно момичета и момчета), а 10 (6 

момичета и 4 момчета) биха съчетали промяната в хранителния си режим с тази на 

честотата на спортуване. 

Критичното отношение на децата се потвърждава от факта, че нито едно от тях не 

посочва, че няма необходимост от промяна в начина си на живот, защото счита 

здравето си за отлично или добро. 

Отговорите в анкетата показват, че децата имат точна оценка за здравето си, могат 

да конкретизират здравните си проблеми и да посочват пътища за преодоляването им. 

Считаме, че за това са допринесли и интересните и забавни дейности по проект 

„Пътища за здраво бъдеще“, което е силен мотив да се кандидатства и във втората фаза 

на конкурса на МЗ. В нашето изследване на здравния статус физическото развитие и 

физическата дееспособност на учениците, участници в проекта, се очертава нуждата да 

продължи да се работи по посока оптимизиране на здравословния им начин на живот. 

Прилагането на интересни, разнообразни, предизвикващи любопитството на 

децата и желанието им за участие дейности е доказателство, че има много 

неоползотворени възможности пред педагогическото взаимодействие в съвременното 

българско училище. 

Извършената от нас изследователска работа показва, че е необходимо: 

• Увеличаване на разнообразието на дейностите, свързани с физическа активност, 

които се предлагат в рамките на учебния ден.  

• Включване на елементи на поведенческа промяна от вида на целеполагане и 

самостоятелен мониторинг, заедно с допълнителни възможности за физическа 

активност. 

• Насърчаване на учениците да поемат отговорност за активно участие в 

двигателните дейности, стимулиране на свободния им избор. 

Такива инициативи биха съдействали за очертаването на интереса и 

предпочитанията към моделите за здравна промоция, идентифициране на бариери пред 

участието на децата в дейности, утвърждаващи здраве и предлагане на промени, които 

да повишат и задържат високи нивата на тяхната активност. 
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КАН АКАДЕМИЯ – СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА  

Салие Бисерова Стефанова 

 

KHAN ACADEMY – A PLATFORM FOR CLASS MANAGEMENT 

Salie Biserova Stefanova 

 

Abstract: Kahn Academy is among the most popular educational platforms that offers a variety 

of learning resources in different areas of knowledge and in many languages. It is a free virtual 

environment where video tutorials and practical exercises are available to allow students to learn at 

their own pace inside and outside of the classroom. The mission of the Kahn Academy is to provide 

free and quality education for everyone. The main advantage of the platform is that it is accessible to 

everyone and enables parents and teachers to understand how to help students in their learning. 
The aim of the current work is to introduce Khan Academy as an innovative tool for classroom 

management. 

Keywords:  educational platforms, video lessons, class management     

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кан Академия е сред най-популярните образователни платформи, които 

предоставят разнообразни учебни ресурси в различни области на познанието и на 

множество езици. Тя е безплатна виртуална среда, в която са налични видео уроци, 

практически упражнения и персонализирано табло за учене, които позволяват на 

учащите да учат със собствено темпо извън класната стая. Мисията на Кан Академия е 

да се осигурят възможности за безплатно и същевременно качествено образование за 

всеки [1]. Предимствата на платформата пред традиционните средства за обучение е, че 

е достъпна за всеки по всяко време и позволява на родители и учители да разберат по-

добре как да помогнат на своите деца или ученици при усвояването на учебното 

съдържание.   

Целта на настоящата статия е да представи Кан Академия като иновативно 

средство за управление на класната стая. Изследвани са възможностите на вградения в 

платформата софтуер за управление на класната стая. Разгледано е учителското табло, 

на което се проследява успеха и напредъка учениците чрез подробни индивидуални 

профили, осигурява се информация за представянето на класа като цяло. Наличните 

инструменти в платформата са предпоставка за иновативно и ефективно управление на 

дейностите в класа. 

2. КАН АКАДЕМИЯ – ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА 

Кан Академия е онлайн образователна платформа, създадена през 2006 г., която 

предоставя безплатно обучение на всеки. Мисията, която се постига чрез нея е да се 

„предостави висококачествено образование на всекиго и навсякъде, безвъзмездно“ [3]. 

С платформата всеки учи със собствено темпо, самостоятелно или заедно с учител от 
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всяко място (в вкъщи или в училище). Чрез нея учителите възлагат задачи на учениците 

във виртуалните класове. Налице са възможности за взаимодействие между всички 

участници във виртуалния свят. Учителят може да следи как се справят учениците 

както по отделно, така и като цял клас благодарение на данните за напредъка в 

обучението и времето, прекарано в учене. Тези отчети му дават възможност да помага 

на учениците и да взема своевременни мерки при евентуални трудности или проблеми. 

Самите ученици получават незабавна обратна връзка за собствения си напредък и в 

зависимост от постигнатото ниво на знания платформата представя предложения с 

какъв учебен материал да продължат. 

В съвременното дигитално общество всеки ученик разполага с няколко различни 

устройства. От особена важност е да му се осигури възможност да работи с онлайн 

платформите с всяко едно от устройствата си. Кан Академия предлага мобилно 

приложение както за Android, така и за iOS. 

2.1. Основни дейности на учителя при работа с платформата 

Учителите следват определена последователност при работа с платформата. 

Необходимо е да създадат свои класове, да добавят курсове към тях и да присъединят 

ученици. Всеки учител може да създаде собствен клас в платформата или да 

присъедини вече създадени от него класове в Google класна стая.  

В класа могат да се добавят курсове по дисциплини от различни области – 

Математика, Информатика, Физика, Биология и други за различни образователни нива. 

Чрез класовете могат да се предоставя висококачествено учебно съдържание – уроци, 

създадени от експерти в съответните области. 

Учителят може да добави ученици към своите класове по четири различни 

начина:  

 Учениците се добавят сами като използват кода на класа (подобно е като в 

Google класна стая). 

 Учениците се прехвърлят от Google класна стая. 

 Чрез изпращане на покана по електронната поща – учителят изпраща 

съобщения по електронната поща като използва предоставените средства от 

платформата – линк и код на класа.  

 Учителят създава профили на учениците в Кан Академия.  

Чрез платформата учителят може да възложи задания, които учениците да 

изпълняват самостоятелно. В определени курсове могат да се поставят (възлагат) цели 

за постигане на 100% майсторство. 

2.2. Управление на дейностите в класа чрез Табло на учителя 

Един от основните инструменти на Кан Академия, който подпомага работата на 

преподавателя е Таблото на учителя (Фигура 1). В него чрез раздел Класове се виждат 

класовете, които учителят е създал за своите ученици.  Вторият раздел представя 

списък на учиниците, които са записани в съответния клас, а третият раздел – Ресурси 

съдържа помощна информация за използване на платформата. 
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Фигура 1. Табло на учителя 

 
При работа с определен клас, освен предоставяне на уроци, учителят може да 

възлага задания на учениците, с което да провокира тяхното активно участие в учебния 

процес.  

Заданията включват въпроси или игри. Въпросите се предшестват от видео уроци, 

които помагат на учениците да се подготвят по съответната тема и отговарят правилно. 

Всяко задание може да се възлага веднага или с отложено изпълнение, като се избира за 

кой клас, за кои ученици е предназначено и какъв е крайния срок за изпълнение 

(Фигура 2).  

 

Фигура 2. Възлагане на задание 

 
Учениците виждат заданията, които са им възложени, според крайния срок за 

изпълнение. Те се показват в началната им страница, когато влязат в платформата с 

акаунтите си. Учениците получават точки за изпълнените от тях задания. 

След изпълнение на заданията, учителят може да проследи как учениците са се 

справили с тях – на кои въпроси са отговорили, кои са ги затруднили и с кои не са се 

справили (Фигура 3).  
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Фигура 3. Табло с резултатите от изпълнението на задания 

 
Раздел Напредък позволява на учителя да проследява напредъка на учениците в 

класа както поотделно, така и като цяло. Едната възможност е по критерий ученици, 

като се следи времето, което всеки ученик е прекарал в Кан Академия и колко точки 

има от изпълнените от него задания (Фигура 4).  

 

Фигура 4. Проследяване напредъка на учениците 

 
Втората възможност е проследяване на напредък по умение. Уменията се 

придобиват при постигането на възложени от учителя цели за майсторство [2].  

2.3. Елементи на игровизация в Кан Академия 

Все повече дигитални платформи и среди за обучение предлагат елементи на 

игровизация като част от учебните дейности. Игровизацията е използване на игрови 

механизми, игрово мислене и елементи в дейности в образователен контекст [4]. 

Игровите механизми са средство за повишаване мотивацията и активността на 

учениците. 

В съвременните платформи за електронно обучение игровизацията е включване 
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на задачи и дейности, които учениците трябва да изпълнят. При изпълнение на 

поставените задачи се натрупват точки, преминават се нива, печелят се значки или 

баджове. Системите натрупват данни за представянето на учениците и 

систематизираната информация се използва за предоставяне на значки или 

преминаването на различни нива. 

В Кан Академия чрез наличните инструменти за игровизация учителите могат да 

разнообразяват традиционния учебен процес чрез възлагане на задачи, които учениците 

изпълняват във виртуална среда. Проследяването на действията на учениците е 

максимално улеснено, т.к. платформата предоставя средства за онагледяване на 

индивидуалните им резултати, а така също и на обобщения. 

 В Кан Академия всеки ученик получава значка за извършените от него дейности 

в класа и работата му по възложените задания. Колкото по-активен е, толкова повече 

значки притежава. Те са видими в профила му и са доказателство за активността му. 

При поставени цели за майсторство учениците минават през различни нива на база 

получените точки за майсторство (Фигура 5). 

 

Фигура 5. Преминаване на следващо ниво при достигане на точки за майсторство 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Платформата Кан Академия е лесно достъпна за потребителите, независимо от 

тяхното географско положение и устройствата, които използват. Чрез нея всеки може 

да учи със собствено темпо и по всяко време. Платформата позволява на учителите да 

допълват традиционното обучение в клас с електронно и дистанционно, като 

предоставят на учениците си висококачествени и разнообразни материали. Таблото на 

помага на учителя при проследяване на напредъка и успеваемостта на учениците както 

поотделно, така и групово. Кан Академия е иновативна дигитална платформа, която 

предоставя нови възможности пред учители, ученици и родители за реализиране на 

ефективен учебен процес. Тя включва съвременни подходи и средства, чрез които 

учебният процес се превръща в интересен и забавен, разнообразен с интерактивни 

материали и игра – фактори, които засилват мотивацията и активността на учениците и 

гарантират по-добри резултати. 



STUDENT ALMANAC                                                                                Volume 6, 2019 
 

43 
 

4. REFERENCES 

1. Кан Академия, https://bg.khanacademy.org, последен достъп 07.05.2019 

2. Ресурси в Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/resources/,  

3. Уикипедия, https://bg.wikipedia.org/, последен достъп 07.05.2019 

4. Kiryakova, G., N. Angelova, L. Yordanova, (2014). Gamification in education. In 

Proceedings of 9th International Balkan Education and Science Conference, 16-18 

October 2014, Edirne, Turkey, 679-683. 

 

Салие Бисерова Стефанова 

Педагогически факултет  

Тракийски университет - Стара Загора 

България 

Специалност „Педагогика на обучението по 

информационни технологии“ 

Salie Biserova Stefanova 

Faculty of Education 

Trakia University - Stara Zagora 

Bulgaria 

Bachelor’s Degree Programme in Pedagogy of 

Information Technology Education 

e-mail: salie.biserova1998@abv.bg 

 

Рецензент: доц. д-р Габриела Кирякова 

 

  

https://bg.khanacademy.org/resources/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
mailto:salie.biserova1998@abv.bg


FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

44 
 

 
 

 

 

 

 

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО  

 

 

ART IN EDUCATION 

 

 

 

  



STUDENT ALMANAC                                                                                Volume 6, 2019 
 

45 
 

 

КАКВИ СА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА 

ФИЛМИТЕ „ФОРЕСТ ГЪМП И „ИМПЕРАТОРСКИЯ КЛУБ“?  

(педагогическо есе) 

Неделина Тодорова Велева 

 

 WHAT ARE THE PEDAGOGICAL LESSONS IN THE PLOTS OF THE MOVIES: 

FOREST GUMP AND THE EMPEROR’S CLUB 

 (pedagogical essay) 

Nedelina Todorova Veleva 

 

Abstract: Teaching students of pedagogy about their future professional career is a responsible 

and difficult task. The academic teacher should create such a learning environment in which each 

student can find their strengths and develop their hidden pedagogical potential. In the course of 

elementary school pedagogy, students have the opportunity to develop pedagogical skills and 

reflections, placed in different simulations and reflective research situations. The pedagogical essay is 

one of the research projects in which we, as students, express our position freely and reasonably, 

develop ideas and make analyses. 

The topic of this essay is in itself a challenge not only for our students, but also for every 

teacher, teacher, teacher. To track the different metamorphoses in the roles of the teacher in two 

substantially different, but at the same time, pedagogically close film plots is a research subjugation of 

pedagogical peaks. 

The text presents a variant of pedagogical interpretation, outlining the pedagogical lessons that 

could be a pedagogical credo of any modern teacher. 

Keywords: words: student training, pedagogical essay, pedagogical credo 

В реално време, силни и оглушителни, започвам с тях – аплодисментите. Казват, 

че музиката е най-директният път за свързване между хората. Наистина е така. Няма да 

го доказвам, а само ще го опиша, за да го споделя с всички Вас, които я обичате.  

Една от целите на академичната подготовка в учебната дисциплина „Начална 

училищна педагогика“ е да развием умения за педагогическа интерпретация на 

различни ситуации; за разбиране на методическия плурализъм като основа на нашата 

бъдеща професия. Р. Неминска нарича това обучение изследователско. 

„Изследователското обучение се разглежда като прагматичен иновационен модел, 

отговарящ на съвременните проекции и разбирания от научната общност за развитие на 

креативността, критическото мислене, трансверсалните умения и компетентности в 

областта на преподаването и ученето в академична среда“ (Неминска, 2017). Един от 

конструктивните елементи на изследователското обучение е педагогическата 

интерпретация.  

В настоящата статия се представя педагогическа интерпретация на два филма – 

„Императорският клуб“ и „Форест Гъмп“.  

Целта на този анализ е развитие на педагогическо критическо и креативно 
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мислене. Развитие на умения за педагогическа интерпретация на житейски събития.  

Поставените изследователски и педагогически задачи са разгледани в текста. Но 

трябва да се отбележи, че тяхната реализация изисква от студентите не просто прочит 

на учебника  „Основи на началната училищна педагогика“ (Иванов, 2018) и не просто 

гледане на филмите. Изисква трансформиране на социалното познание в педагогическо 

и педагогическото познание в социално. Двата филма се предоставени от проф. Г. 

Иванов в ресурсите към учебника. Тяхното скрито педагогическо съдържание, оформя 

образа на онези учители, наречени „учителите на бъдещето“, които  „запознавайки се с 

инвариантното …биха могли да конструират рационалните варианти на собствено-

личностното професионално предизвикателство“ (Неминска, 2015). 

*** 

Интересни са уроците, които ни дава животът всеки ден. Учи ни да бъдем силни, 

да помагаме на ближния, да правим избори и компромиси, да бъдем хора с големи 

сърца, да обичаме и прощаваме. А педагогическите поуки? Понякога на улицата 

чуваме: „Това не е педагогично!“, „Не се дръж невъзпитано!”, „Кажи благодаря!”. Да 

отминем ли с безразличие? Или да се замислим? В училище също тече живият живот. И 

тук бушуват страсти. Задават се въпроси. Търсят се истини. В днешното забързано 

време и ние учителите, и нашите ученици трябва да осмисляме педагогическите поуки, 

скрити в наглед обикновените житейски ситуации. Такива поуки – истински и 

разтърсващи, ще открием, ако педагогически проникновено гледаме филмите – 

„Форест Гъмп” и „Императорски клуб”. 

Всеки човек е уникален и неповторим. Няма първа и втора ръка хора. Да си 

различен, не означава, че си нищо, че си глупак. Понякога различието е по-ценно, по-

интригуващо, по-полезно. Педагогическата подготовка на студентите в учебната 

дисциплина е свързана с развитие на умения за работа с различието в цялата му 

многоаспектност. „Целта на едно подобно обучение е да представи нови алтернативи за 

приложение на развитите вече педагогически умения и нагласи. Да обземе тези 

формирани вече умения и да ги приложи в нова светлина, в нова ситуация и в нови 

тематични области. (Неминска, 2018) 

В този смисъл различният Форест Гъмп ни навежда на мисълта за нашето 

образование. На какво учим децата? Дали да минат щастливи през живота си, или да 

изпълняват безропотно нечии цели, водещи до ненужни познания? Дали да „тичат с 

вятъра“, сбъдвайки мечтите си, или, залягайки над скучни и неразбираеми учебници, да 

гонят заветната, безполезна оценка? Докога учителят и неговите ученици ще стоят един 

срещу друг, разделяни от „трябва”, „научи”, „покажи”, „задължен си”? Не е ли дошло 

времето нашите деца сами да избират „бонбона от кутията на живота”, да го опитат и 

решат дали им харесва или не? Или ще им го слагаме наготово в ръцете и ще ги 

убеждаваме, че нашата преценка за неговата сладост е вярна? 

Форест Гъмп ни спечелва със своята детска наивност. Въпросите му за 

обикновените неща или за световните събития са прости, точни и конкретни. А нима 

при осем-девет годишните ученици не е така? И в училище, и у дома децата трябва да 

бъдат изслушвани и да се уважава тяхното мнение. Когато малкият ученик пита: 

„Защо?“, ние можем да му отговорим: „А ти как мислиш? Да помислим заедно“. 

Неуместни са присмехът и безразличието. Именно за тези рефлексивни способности 

пишат А. Калинова и Г. Иванов – „способност за самооценяване, за осмисляне и 
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преценяване на собствената си дейност, за вземане на правилни решения и за правене 

на разумни избори“ (Калинова, Иванов, 2018). 

Форест Гъмп има умение да бяга бързо, „по-бързо от вятъра“. Това умение се 

развива в годините и му помага. А в училище не е ли наше задължението да осигурим 

възможност на децата да се самоизявяват и развиват? Всички не могат да бъдат 

отличници. Различните деца имат различни силни страни. Нека ги намерим и да им 

помогнем да ги усъвършенстват. Едни могат да станат гениални лекари и учени, а 

други успели готвачи, фермери, строители. Светът има нужда от всички, но не точно от 

отличници по всичко, а от професионалисти. „Защото ценността е в отношението, в 

разбирането, в допускането; в еластичността на собственото ни гранично битие.“ 

(Неминска, 2014 ) 

Нека в училище изграждаме личности, готови да правят избори и да вземат 

решения. Като Форест Гъмп. Той прави това, което другите искат от него, но не се 

„губи“ в командите. Съвременният учител трябва ежедневно да вдъхва увереност в 

своите ученици, да ги насърчава сами да стигат до житейските истини, да опитват, да 

грешат, сами да се оценяват и коригират. Така прави и Форест Гъмп, който никога не е 

управлявал лодка за улов на скариди, но опитва и успява. Стига до там да сбъдне 

мечтата на най-близкия си приятел и създава голяма и успешна компания. Днешният 

учител насърчава децата никога да не чакат оценките на другите за себе си, да бъдат 

отговорни, честни и да спазват обещанията си. А как да ги научим? Като ги включваме 

в разнообразни дейности и чрез собствената си активност те участват в живия живот. 

Тук може да се използват думите на А. Калинова, че „наличието на алтернативи в 

обучението…., осигуряването на възможност за осъществяване на самостоятелен избор 

на активност от всеки ученик са важните предпоставки за постигане на главната цел на 

учебно-възпитателния процес в началното училище – подпомагане личностното 

развитие на ученика“ (Калинова, 2018). 

Учителят в училище трябва да разговаря със своите ученици на разбираем за тях 

език, така както майката на Форест Гъмп му обяснява нещата от живота: „Мама винаги 

ми обясняваше нещата така, че да ги разбера.“ Ако трябва ще се промени 

педагогическата среда в класната стая, ще се променят методите на преподаване. 

Майката на Форест Гъмп е неговият авторитет и духовен водач, а в училище това е 

учителят – с неговата ерудиция, култура и авторитет.  Учителят е „храм в който търсиш 

ценности“ (Неминска, 2018). И авторитетът се изгражда чрез топлота, обич, подкрепа, 

разбиране и майчинско отношение. Авторитарният, груб, наставнически стил остава в 

миналото. Духовната връзка между ученик и учител, топлото отношение ще оставят 

дълбока следа в годините напред. 

„Може да не съм умен, но знам какво е любов.“ – казва Форест Гъмп. И той обича 

с цялото си сърце. Любовта към хората го кара да върши героични неща, без да ги 

разбира. „Просто обичай!“ – на това трябва да учим децата от малки в училище, на 

улицата, в семейството. Ако не успеем, разрухата в класните стаи ще продължава. 

Учител, който не обича и не уважава себе си и децата, няма място в училище. А как да 

накараме децата да обичат – съучениците си, ученето, учителите, хората въобще? 

Нужна е промяна у самите нас – учителите. Трябва да развиваме емоционална 

интелигентност у учениците – да разбират собствените си чувства и преживяванията на 

другите, да са съпричастни и откровени, да разговарят и споделят това, което ги радва и 
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тревожи. И да са искрени, макар и по детски наивни, като Форест Гъмп. Добре е да 

ангажираме учениците във форми, в които заедно съпреживяват, състезават се, 

самооценяват се, определят общи цели и перспективи. Ако трябва, ще променим 

учебното съдържание и ще преподаваме по нов начин. В новото време трябва да бъдем 

новатори! 

На особняка Форест Гъмп филмът „Императорски клуб“ противопоставя друг 

герой – Седжуик Бел. Той е дете, което има всичко, но му липсва нещо много важно – 

вниманието и разбирането на родителя. Родителят, който да го научи на важните уроци 

за живота. Форест Гъмп има майка – силна жена, духовен водач, която го подкрепя и 

му дава увереността да се бори за доказване на своето Аз. Седжуик се среща с учител, 

който му дава шанс да направи избор и стане добър човек. Опитва се да му покаже, че е 

важно да поеме отговорност за живота си и да предвижда последствията от действията 

си: „Заемам Ви книгата, защото вярвам във Вас. Мисля, че може да бъдете първи в 

клас, ако го пожелаете. Зависи изцяло от Вас“. 

 Ако съотнесем тази ситуация към нашето съвременно училище, бихме казали, че 

мистър Хъндърт е учител с иновативно мислене. Педагогическата поука тук е, че 

учителят трябва да вярва във всички свои ученици, да дава шанс на различните, да 

печели доверието и на непокорните, да им доказва, че разчита те да покажат най-

доброто от себе си, да ги вдъхновява да учат. Учителят мистър Хъндърт казва за себе 

си: „Аз съм просто един учител“, но иска неговите ученици да бъдат запомнени, 

животът им да има смисъл. За да се чувстват силни и уверени, децата имат нужда от 

своя система от ценности, приоритети и принципи, които ще станат вътрешната опора 

за техните житейски избори. Това, което може да очертаем като педагогическо кредо, е, 

че трябва да възпитаваме любов към познанието, която няма нищо общо с високите 

оценки в училище; да насърчаваме ученика да изследва света, да се интересува и да се 

учи от всичко, което го заобикаля; да даваме оптимизъм, което ще помага на учениците 

да постигнат по-лесно успех и да променят живота си към по-добро.  

Учителят трябва да се възползва от всяка ситуация да научи децата как да вземат 

решения, да поемат рискове, да извличат поуки. Те имат нужда да им бъдат обяснени 

трудните и объркани човешки взаимоотношения, противоречивите чувства и емоции. 

Как? Като разговарят и коментират различни ситуации, като търсят заедно отговори на 

важните въпроси, като уважават правото на детето на всякакви чувства и емоции, 

включително и негативни – пример за това става мистър Хъндърт.  

Съвременният учител не трябва да се плаши от „единичния провал“ или 

„самотния успех“. Негово призвание е да вдъхновява всички, да бъде „стълб на 

съкровената структура на нашите училища“. Той трябва да бъде „възпламеняващата 

сила“ в детския живот. 

И двата филма ни учат, че съдбата на децата не е предопределена. У всяко от тях 

има скрити заложби, които трябва да се открият и развият. В този процес учителят е 

подкрепител, доверител, съучастник. Той не само преподава, а оформя характери. 

Какво взема и какво дава в професионалния си път днешният учител? Дава обичта 

и разбирането си на децата и учениците, готовността да отдели от личното си време и 

благополучие в името на децата. А взема удовлетворението, че е допринесъл за 

образованието, възпитанието и развитието им, за изграждане у тях на отговорност, 

съпричастност, добронамереност, достойнство. 
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Педагогическите уроци, които ни дават героите от филмите: „Форест Гъмп“ и 

„Императорски клуб“, са много ценни за нашата практика като учители. Прилагайки ги 

ежедневно, ние можем да превърнем пребиваването на учениците в училище в едно 

вълнуващо приключение. Какво по-хубаво от това децата да общуват добронамерено, 

да приемат различните като техни приятели, да правят откривателства заедно, да 

опитват нови неща, да бъдат искрени?! 

А ние, учителите, трябва просто да ги обичаме – с техните чудатости и различен 

духовен свят, да им дадем правото да избират, да мислят различно, да търсят и 

откриват себе си, да бъдат активни. Да вървим заедно с тях като приятели, съиграчи и 

съмишленици. Да им дадем кутията с бонбони, а останалото те ще продължат... 

„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. 

Отличният учител показва. Великият учител вдъхновява.“ 

Уилям Уорд 

Защо за педагогическия анализ е избран филмът „Форест Гъмп“? 

(Вместо заключение) 

Филмът „Форест Гъмп“ е избран за педагогически анализ, защото в него 

откриваме много педагогически истини. Те не са казани направо. Трябва да се вгледаме 

в героя. Форест Гъмп е олицетворение на различното дете, наглед „глуповато“, но в 

действителност носещо голямо духовно богатство и голямо, топло човешко сърце. 

Филмът ни представя учителската професия по нов начин. Да обичаме като Форест 

Гъмп, това означава да направим от нашите ученици истински приятели. Да създадем 

педагогическа среда, в която и различните да намерят своето място. Да говорим с 

децата на разбираем език, така както с тях разговарят майките и най-близките им. 

Филмът ни учи да даваме правото на всеки да прави избор, да опита, да сгреши, но и да 

се поправи и да върви напред, следвайки мечтите си. Съвременният учител не може да 

каже: „Това са му възможностите!“ Съдбата на всяко дете не е предопределена!  

Учителят днес е посредник, подкрепител, приятел. Той не просто преподава. Той 

споделя, общува, дава криле на своите ученици, дава самочувствието, необходимо им 

да живеят истински собствения си живот. 

Да разкриваш педагогическите пластове, да изследваш педагогическите аспекти 

там където никой не ги търси, е истинско изследователско предизвикателство – това ни 

изгражда като учители на новото време. 

„Учителят е монумент, към който винаги пристъпваш с благоговение…. В този 

духовен и професионален монумент годините са напластили толкова много 

практически опит, толкова много успехи и разочарования, че заставайки пред него, се 

усещаш като част от онази струна, чието начало е днес, а краят – бъдещето“ 

(Неминска, пос. изт.). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА ФИЛМИТЕ 

„ФОРЕСТ ГЪМП“ И „ИМПЕРАТОРСКИЯТ КЛУБ“ 

(педагогическо есе) 

Поля Делчева Копьева 

 

PEDAGOGICAL LESSONS OF THE FILMS "FORREST GUMP" AND " THE 

EMPEROR’S CLUB" 

(pedagogical essay) 

Polya Delcheva Kopyeva 

 

Abstract: The pedagogical essay aims to outline the significant and current roles of the 

contemporary teacher, his pedagogical and professional maturity in a number of standard and not so 

standard situations. The purpose of pedagogical interpretation of two films is to involve students in 

the depth of pedagogical thinking, in a simulation process of making pedagogical decisions in 

different life situations. The pedagogical lessons underlying the two films are related to many current 

issues addressed in Bulgarian education - inclusive education, education in values, difference. And it 

asks one of the very important but unanswered questions - when is a pedagogical compromise 

needed? 

The Elementary School Pedagogy course provides us with opportunities to answer this and 

many other pedagogical questions. This training organizes a reflective research learning environment 

in which we students feel free to seek, interpret, and research pedagogical problems. 

Key words: pedagogical essay, problematic learning 

 

Увод 

В обучението по учебната дисциплина „Начална училищна педагогика“ се 

въвеждат иновативни методи на обучение. В „съвременната методология на 

преподаване се наблюдава тенденция на преход от строго научно-теоретичното 

познание към неговата приложимост и практическа значимост“ (Неминска, 2018,а). 

Целта на тази методология е да развие педагогически компетенции, свързани с 

очакванията на съвременното българско училище. С усвояването на тези 

компетенции, бъдещият учител е педагогически подготвен да развива у учениците 

полезни качества за „ефективната социална реализация“. „Такива качества на 

личността са инициативността, предприемчивостта, отговорността, общителността 

(активно слушане, изразяване на собствено мнение, заемане на лична позиция, проява 

на емпатия). Училищното обучение обуславя тяхното възпитание, но изграждането им 

продължава през целия жизнен и професионален път на човека” (Иванов, Калинова).  

В академичната аудитория, едно от значимите умения на учителя - 

педагогическата рефлексия, се развива чрез множество групови интерактивни  методи. 

Р. Неминска обобщава характеристиките на този вид обучение, като „диалогово, 
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развиващо, активизиращо, мотивиращо. То не е императивно, а е личностно 

ориентирано обучение, базирано на личната отговорност. Интерактивното обучение 

… се разглежда като цялостен педагогически  процес, в който: се осъществява активно 

взаимодействие на студентите с учебната среда, учебните ресурси, човешкия и 

личностен потенциал на академичния индивид (Неминска, 2018б). Интерактивното 

изследователско обучение в учебната дисциплина „Начална училищна педагогика“ 

дава възможност на студентите да разглеждат и изучават проблемите не само от 

различни гледни точки, но и в различни симулационни среди. Един от методите, които 

се използват в учебната дисциплина, е аргументативното педагогическо есе. В този 

формат студентите могат да освободят мисълта, да изразят свободно и аргументирано 

своите тези и мисли. В този смисъл може да се твърди, че "образованието не е, за да 

преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да 

освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, да подхрани интелекта им, да ги 

научи да мислят правилно, ако е възможно" - Робърт Хътчинс. 

Учебна цел на педагогическото есе на тема: „Педагогическите уроци, залегнали в 

сюжетите на филмите „Форест Гъмп“ и „Императорският клуб“ е студентите да 

развият и приложат умения за педагогическа интерпретация; да правят педагогически 

изводи и да вземат отговорни педагогически решения. Потопени в тази симулационна 

среда,  студентите развиват т.нар. „наблюдаеми компетенции“ (Неминска, 2015) В 

следващите редове е представен опит за педагогическа интерпретация и 

педагогически анализ на двата филма, предоставени в многообразните учебни ресурси 

на проф. Г. Иванов в учебника „Основи на началната училищна педагогика“ (2018). 

Педагогическа интерпретация 

Във филма „Императорския клуб“ вниманието се фокусира върху образованието 

и възпитанието в интернатното училище „Сейнт Бенедикт“, където синовете на 

управляващата класа се възпитават в етика, морал и почтеност.  

Първият педагогически урок е свързан с избора.  Избори правим ежедневно, 

всеки час и дори всяка минута, той засяга живота ни (и този на другитe) - сега и в 

бъдеще. Не само една грешка определя нашето бъдеще, а в повечето случаи това е 

поредица от непрекъснати избори, направени във времето, които формират и 

изграждат характера на човека.  

Д-р Уилям Хъндърт, фанатично посветен в професията учител по класическа 

история в колежа „Сейнт Бенедикт“, чрез виртуозен и оригинален начин на 

преподаване се старае да внуши на своите учениците характер и почтеност, 

добродетел, граждански дълг, морал и все качества, към които трябва да се придържат 

всички тийнейджъри в сегашно време.  

Учителят вярва, че „характерът на човека е негова участ или негова съдба”. 

Неговото професионално кредо е: “Амбиция и завоевание без принос са без значение“, 

т.е., за да дадем своя дълготраен принос в историята, трябва да живеем честно и 

почтено. Това е идеята, представена в "Императорския клуб" на Майкъл Хофман.  

Втори педагогически урок: Най-важният фактор по пътя на развитие на 

детето e силната позитивна връзка в семейството и личния пример на родителите.  

Във филма се сблъскват почтеността в лицето на учителя Хъндърт и арогантният 

и безпринципен бунтар в лицето на Седжуик Бел, който копира държанието на баща си. 
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Безскрупулният сенатор не се интересува дали нещо е научил синът му и доколко е 

ползотворен престоят му в интернатното училище, нито дали формираните до този 

момент качества у сина му са желани от обществото, а само да получи оценка.  

Д-р Хъндърт е готов да се компрометира и нарушава правилата на училището. 

Взема книгата от библиотека, за да завоюва доверието на своя ученик и събуди 

„заспалия“ му интелектуален потенциал, желанието му да расте, да се развива, да 

изгради самоуважение и най-важното – да има вяра в себе си, в собствените си 

възможности. Той помага на Седжуик Бел в конкурса „Г-н Юлий Цезар“.  

"Клубът на императора" ни поставя един много важен за отговор въпрос – този 

за педагогическиото изкушение и педагогическия компромис. Има моменти на 

педагогическо изкушение в професията за всеки от нас, когато сме принудени да 

оставим настрана принципите, в името на една по-висша цел – децата. Трудните деца в 

лицето на Седжуик Бел не са лоши деца, просто това са деца, с които учителите срещат 

повече затруднения в общуването и в контрола над поведението им. Много често обаче 

именно тези твърдоглави, волеви, енергични деца порастват, за да станат лидери в 

различни области на живота. Ето защо е толкова важно да им се наложат нужните 

ограничения, за да се спре саморазрушителното им поведение, да се тушират 

недостатъците им и да се развие потенциалът им.  

Педагогически урок трети: Важното е не да се пречупи духът на децата, а да се 

канализира огромната им енергия в конструктивни дейности, като първо се завоюва 

доверието им на основата на приятелска помощ и подкрепа.  

Образованието и възпитанието вървят ръка за ръка и започват да се развиват още 

от най-ранна възраст в семейството, а после в училище. За жалост, възпитанието, което 

демонстрират някои тийнеджъри в България индикира огромни дефицити в семейното 

възпитание и фокусира една формална и неуспяла дотук политика за обща подкрепа на 

учениците в училище. Много ученици, подкрепяни от родителите си, получават 

усещане за недосегаемост, нещо повече - много ученици и родители започнаха да 

проявяват брутална агресия към учителя заради ниски оценки. Защо се отказахме от 

работещите модели на оценки на дисциплина и поведение? Докато забраняваме 

наказанията за лоша дисциплина и поведение и толерираме арогантността и безочието, 

винаги ще има по един Седжуик в българските училища. 

Трябва да върнем респекта към българския учител, към възпитанието в 

семейството, възпитанието като фундамент на доброто образование и успеха. И нека 

публичните личности в България не само възпитават децата си, но и не забравят, че с 

делата си възпитават всички подрастващи. 

Д-р Хъндърт се проваля в образованието и възпитанието само с един ученик, но 

успява с другите. Преди да се раздели с бившите си ученици, получава от тях награда, 

гравирана с цитат за образованието: „Великият учител има скромна история за 

записване. Животът му преминава в този на другите. Тези хора са стълбовете на 

съкровената структура на нашите училища. Те са по-необходими от изграждащите 

ги камъни и греди и те ще продължат да бъдат възпламеняващата и разбулващата 

сила в нашия живот“  -  четвърти педагогически урок. 

Смисълът на живота не се определя от единичен провал или самотен успех. 

Колкото и да се препъваме, товарът за учителя е винаги да се надява, че с учението и с 

възпитанието винаги може да се изгради характера и съдбата на човека. Филмът 
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насочва педагогическия поглед към целта и границите на образованието, към смисъла 

на успеха и провала в живота. 

Но въпреки това, ние като учители не бива да губим надежда и да вярваме в 

чудесата, които можем да сътворим, онези чудеса, за които често говори и Форест 

Гъмп, от едноименния филм на режисьора Робърт Земекис, като често цитира думите 

на майка си: “Майка ми казва, че чудеса се случват всеки ден. Някои хора не вярват в 

това, но наистина е така.” 

Форест Гъмп ни разкрива цяла палитра от шоколадови бонбони, която животът ни 

предлага. Той има трудно детство. Филмът добавя и пропуска детайли от живота на 

героя. Действието се развива във втората половина на 20-ти век. Форест е по детски 

наивен и чист, с малки интелектуални възможности, с коефициент на интелигентност 

IQ 75, с вродена инвалидност, съпроводен постоянно от насмешките и подигравките от 

връстниците си. Въпреки това момчето запазва добротата и откровеността си. Когато 

„нормалните” му връстници порастват, изпълнени с цинизъм, живеещи празен и пуст 

живот, Форест запазва вярата в приятелството и любовта, в нуждата да прави това, 

което смята, че е длъжен.  

Всеки човек има нужда от човек до себе си, от любов, за да премине през живота 

и той никога не се колебае да демонстрира своята привързаност към хората, на които 

държи и с които желае да сподели живота си.  

„Ще бъда тук, когато се върнеш.” Той не приема приятелите си за даденост. 

Сърцето и душата му са отворени за тях и те знаят това. Не се страхува да обича, без 

значение, че може да бъде наранен от тях, заради неговата „различност“. Той просто 

обича. И обича по най-простия и истински начин. 

„Може да не съм умен, но знам какво е любов”. Следвайки примера на Форест 

Гъмп, трябва да се запитаме: – Какво имам и какво мога да дам на децата, които уча? 

Да бъдеш добър учител, да можеш да учиш децата с любов, търпение и разбиране, 

въпреки техните различия и специални потребности и да си осъзнал сам, че го искаш 

силно, че си готов да му се отдадеш сляпо и безрезервно. Да си позволиш да обичаш и 

да приемаш учениците като свои деца, да си позволиш да им бъдеш приятел, наставник, 

съветник без да се опитваш да вземаш решенията вместо тях. Това са едни от най-

трудните моменти на изпитание не само на учителските, а и на човешките способности. 

Децата са различни и уникални по своему и грижата за тях трябва да бъде 

диференцирана спрямо техните различни потребности. Да не спираме да ги подтикваме 

да бъдат любознателни през целия си живот. Да им обясняваме на разбираем език 

нещата от живота и да ги въвеждаме в света на знанието, така че те сами да избират 

към кои ценности да се придържат, докато израстват като личности. 

Форест често цитира майка си: „Мама ми обясняваше винаги така нещата, че да 

ги разбера“. Той ни служи като пример за подражание, защото всеки път излиза с чест 

от най-трудните ситуации, стигайки до успех там, където всеки друг отдавна би се 

отказал. Спасява половината взвод, изнасяйки ранените от бойното поле във Виетнам. 

Именно решителността и всеотдайността във всичко са качествата, които трябва да 

провокираме в децата. Да не се отказват да опитват, въпреки всички трудности, които 

срещат по пътя си, защото победата е „най-сладка“, когато е извоювана с много труд и 

постоянство.  
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Феноменалните му постижения в различни занимания са вдъхновяващ пример за 

подражание да опитваш нови неща, да се създават нови ситуации, с които да развиваш 

заложбите си. Докато не опиташ, не знаеш на какво си способен, го учи майка му: „А 

как ще разбереш, че си добър в нещо, ако не опиташ? Но и да не си добър – няма 

страшно. Всичко е наред. Поне си опитал“. Това е едно силно педагогическо кредо, 

което съвременният учител трябва да прилага в работата със съвременните деца и 

ученици. 

В болницата след раняването Форест започва да играе тенис на маса и става много 

добър. Отива на турнир в Китай, където побеждава. Целенасочеността му привлича 

около него хората и той, умствено изостаналият според медицинските заключения, не 

излязъл от детството, демонстрира способност да възкръсва надежди и поправя разбити 

съдби. „Поправя“ съдбата на лейтенант Дан, който се пропива след ампутацията на 

краката си и води безсмислен живот. “Поправя“и съдбата на семейството на Бъба, 

спазвайки обещанието си, дадено към него да бъдат съдружници в лова на скариди.  

Това е качеството, на което трябва да научим децата - да бъдат отговорни за 

своите постъпки и да държат на думата си, следвайки примера на Гъмп. 

С търпение той връща любовта на тази, която се е отчуждила от него като от 

непълноценен. Отношенията му с малкия ѝ син са белязани с близост и 

взаиморазбирателство. Така „вечното дете” може много да спечели в сравнение с 

външно благополучните хора, като изобличава и опровергава видимата обосновка на 

обществените норми. Макар и подценяван, Форест вярва на думите на майка си: 

„Глупак е този, който върши глупости.”  

Представянето на реалистични документални кадри, като срещата с Кенеди и 

войната във Виетнам е впечатляващо. За него всички хора са равни, независимо от 

социалния им статус и се държи с тях като с равни.  

Форест служи във Виетнам, спасява хора, създава приятелства за цял живот, 

печели спортни медали, вдъхновява хората да бягат без кауза, играе пинг-понг без 

грешка, създава "усмивка" за реклама на тениски, прави дарения, говори с легендите в 

музиката и политиката – Елвис, Кенеди, Никсън. Пътува през живота и често цитира 

майка си, докато търси детската си любов Джени, за да докаже, че някой може да обича 

някого завинаги и навсякъде. И че даже и да си различен от обществото, ти имаш равни 

права, въпреки своите различия, можеш с постоянство и труд да постигнеш много, 

стига да си последователен.  

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от 

всеки един човек!"  

Образование без възпитание е обречено на неуспех. Затова е важно да върнем 

възпитателната функция в българските училища, защото без надграждане на духовните 

ценности и морал, сме изправени пред огромния риск да паднем в бездната на 

бездуховността. Учителят дава криле на своите ученици, но те сами ще се научат да 

летят. 

Защо за педагогическия анализ е избран филмът „Форест Гъмп“? 

Един от най-важните критерии за зрелостта и хуманизма на едно общество е 

отношението му към различните деца. Филмът насочва педагогическия ни поглед към 

децата с различни образователни потребности и как безрезервната подкрепа и обичта 
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на семейството укрепва вярата в собствените им възможности, чертае пътя им към 

успехите в училището на живота. И не на последно място е важна обществената 

подкрепа в образованието и живота на децата със специални нужди за тяхната 

реализация като личности и професионалисти. 
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АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 

КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ 

Вайде Ридван Фейзула 

 

ALTERNATIVE METHODS OF IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH 

SPECIAL COMMUNICATIVE NEEDS 

Vayde Ridvan Feyzula 

 

Abstract: The different types of disorders cause a sharp reduction in the ability to use vocal 

speech for communication. This creates specific communication needs. Special training and 

therapeutic sessions are required. They are preceded by diagnostic procedures that identify the 

communication problem. The article examines a rich arsenal of diagnostic tools used to identify 

children with special communication needs. 

Key words: children with special communicative needs, identification, alternative methods 

 

 

Комуникацията е осъществяване на контакт с обкръжаващия свят, субективно 

проявление на интерес към обективната реалност, съвместно с другите индивиди 

въздействие върху реалиите, които изграждат обективното пространство, както и 

неговото формиране чрез обмен на информация. 

Децата рационализират всекидневния си опит, следват биологични и социални 

цели, в резултат на което се насочват към символичното представяне на предметите, 

към абстрактните категории. Речта се трансформира в основно средство за 

себеизразвяване. Владеенето на езика позволява вербално планиране, развитие на 

логическо мислене, създаване на повече комуникативни партньори. 

Различните психо-физически нарушения повлияват в негативен план върху 

комуникацията и възможностите за себеизразяване на детето. Възникват 

комуникативни потребности, които са специфични при отделните групи нарушения: 

 нарушен слух; 

 нарушено зрение; 

 двигателни нарушения, предизвикващи тежки форми на дизартрия, анартрия, 

апраксия; 

 дисфазия на развитието; 

 вербална апраксия; 

 афонии (гласови нарушения); 

 интелектуални проблеми, повлияващи способността за усвояване на 

вербалните символи поради ограничения капацитет на паметта, вниманието, 

абстрактното мислене (умствена изостаналост); 

 емоционални проблеми и нарушения във взаимодействието, редуциращи 
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уменията за възприемане на устната реч на събеседника, за кодиране на 

съобщения чрез използване на абстрактни символи, знаци, вербални думи 

(аутизъм); 

 специфични органични проблеми на артикулационните органи (например при 

синдром на Даун пониженият тонус на оралната мускулатура е бариера за 

овладяване на вербалната реч); 

 прогресиращи заболявания (мускулна дистрофия, множествена склероза); 

 нарушения, възникнали в резултат на придобити заболявания или травми 

(например след инсулт – афазия); 

 временни ограничения на речевото функциониране (след трахео- и 

ларингостомия – гласови нарушения). 

Всички представени нарушения предизвикват рязко ограничаване на 

способността за използване на вокалната реч за общуване. Налага се специално 

обучение и провеждане на терапевтични сесии. 

Обучението на децата със специфични комуникативни потребности се 

предшества от диагностични процедури, чрез които се разпознава комуникативния 

проблем. Последното е от изключително значение за предприемане на своевременни и 

адекватни мерки за вземане на повече алтернативни решения, водещи до справяне с 

проблема както при децата, така и по отношение на техните семейства. 

Терминът „диагностика“ (от гр. dia – ‚между‘ и gnosis – ‚знание‘ („diagnostikos” – 

‚способен да разпознава‘) буквално се интерпретира като ‚междузнание‘ в контекста на 

диференциацията на общи и частни признаци. Негов синоним е терминът 

„идентификация“. В съвременен аспект, освен в медицината, понятието се използва в 

специалната педагогика, психологическата наука, техниката и др., като е добило 

значение на определена характеристика на конкретно явление (състояние, нарушение, 

недоразвитие). 

Методите за идентификация на децата с непълноценни комуникативни прояви, 

които са водещ симптом при различните видове нарушения, се отличават с голямо 

разнообразие и характеристичност.  

Подробното изучаване на документацията на детето, съдържаща цялата 

информация за пълната картина на нарушението, е първата стъпка на специалиста. Чрез 

тези документи се извличат сведения за актуалния статус на детето в различни области 

на функциониране. Важен аспект от събирането на данни е то да протича в естествени 

условия, които ще стимулират детето да прояви пълноценно своите качества и умения. 

По-нататък диагностицирането продължава с проучване на документация на езиковите 

модели. Същинската идентификация започва със снемане на анамнеза, което протича 

през четири етапа: 

I етап: Анамнеза на актуалното състояние – обхваща проучване на данни от 

появата на нарушението до момента на изследването. Важен аспект е проследяването 

на динамиката на нарушението, обогатяване на симптомите, тяхното отпадане или 

изменение.  

II етап: Анамнеза на „преморбидната личност” – предполага събиране на сведения 

относно физическото, психичното, социалното и езиковото развитие на детето преди 

настъпване на нарушението.   



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

60 
 

III етап: Фамилна анамнеза – включване на данни за психичните и соматичните 

заболявания на родителите и близките на детето, както и на социалните фактори, 

детерминиращи неговото развитие. 

IV етап: Социална анамнеза – предоставят се сведения за отношенията на детето с 

родителите, връстниците, други възрастни; за наличието на фрустриращи ситуации в 

семейството и други микросреди (детска градина, училище и др.) и за реакциите на 

детето в подобни условия. 

Друг често използван метод е диагностичната беседа. „Диалогът“ с детето има 

свободна и гъвкава структура. Въпросите включвани в беседата биват преки, непреки и 

проективни. Детето трябва да се чувства разбирано, а специалистът – да проявява 

тактичност и толерантност към неговите нагласи. На въпроса за личностните и 

професионалните качества на педагога са посветени трудовете на изтъкнати 

изследователи в българската специализирана литература: Шивачева-Пинеда (2018), 

Тенева (2017), Неминска (2015) и др. 

Наблюдението е един от основните методи за идентифициране на 

комуникативните потребности. Наблюдението се диференцира на: директно (пасивно) 

и активно. То осигурява доказателствен материал за общата двигателна активност и 

наличието на определен модел комуникативно поведение. Освен това, данните 

предоставят информация за наличието или липсата на тревожност, невротична 

симптоматика, патологични навици, емоционален резонанс, наличие или липса на 

трайни и ангажирани интереси в различни сфери, самоконтрол, планиране на 

дейностите, както и развитие на мануалния праксис. 

Методът на експеримента предполага събиране на данни в специално 

моделирани условия. На детето се предлага инструкция за изпълняване на определена 

задача. Изискването към инструкциите е те да бъдат достъпни, интересни и 

мотивиращи. При деца със специфични комуникативни потребности особено се 

използва обучаващият експеримент. Чрез него се определя нивото на обучаемост и 

възможностите за развитие на комуникацията. Отчита се количеството и качеството на 

помощта, оказана от експериментатора, възможността за генерализация на придобитите 

умения и навици. 

Широка употреба в практиката за изследване на децата с комуникативни 

проблеми намира анализът на продуктите от дейностите (детско творчество, учебна 

дейност). В тях се отразява отношението им към действителността, към другите, 

установява се равнището на когнитивно и емоционално развитие, сензорните и 

моторните умения. 

Голяма част от методиките за изследване на комуникативното поведение са 

вербални. Някои автори смятат, че вербалните тестове имат много голяма диагностична 

стойност (Матанова, 1998). Сред методиките широко място заемат тези, които 

предполагат възможността за опознаване и повторение на определен словесен 

материал, както и за отговори на въпроси. 

По-известните съвременни диагностични инструменти са представени в табличен 

вариант: 
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Таблица 1. 

Съвременни диагностични инструменти 

Вид на теста 
Възраст за 

изследваните 

деца 

Области на изследване 

Battell протокол на 

развитието 
от 0 до 8 год. 

- личност; 

- адаптивност; 

- моторика; 

- комуникация; 

- когнитивна сфера 

Диагностичен 

въпросник за ранно 

развитие на Brigance 

от 0 до 6 год. 

- психомоторно развитие;  

- самообслужване; 

- езиково развитие; 

- доакадемични умения 

Callier-Azusa скала от 0 до 6 год. 

- моторика; 

- перцепция; 

- когниция; 

- комуникация; 

- езикови и социални умения 

Каролинска програма 

за увредени деца и 

деца в риск 

от 0 до 2 год. 

- тактилна интеграция; 

- слухова локализация; 

- константност на обекта; 

- визуално проследяване, посягане, хващане; 

- локализация в пространството; 

- функционално предназначение на 

предметите; 

- жестова имитация и имитационна игра; 

- вокална имитация и комуникация; 

- социални умения; 

- обща моторика; 

- хранене 

Ранен обучителен  

профил 
от 0 до 3 год. 

- общата и фина моторика; 

- когнитивни умения; 

- езиковото развитие; 

-  самообслужване; 

- социално и емоционално развитие 

Хавайски ранен 

обучителен профил 

 

от 0 до 3 год. 

- когнитивни умения; 

- обща и фина моторика; 

- социални умения; 

- самообслужване 

Сънфордски 

обучителен профил 
от 0 до 6 год. 

- фина моторика; 

- когнитивно развитие; 

- езиково развитие; 

- самообслужване 
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Профил за развитие в 

предучилищната 

възраст 

от 3 до 6 год. 

- перцепция; 

- фина моторика; 

- когнитивно и езиково развитие; 

-  социални и емоционални умения; 

- самообслужване 

Система за 

изследване на 

еднообразни 

изпълнения 

от 0 до 6 год. 

- доакадемични умения; 

- комуникативни и социални умения; 

- обща моторика и самообслужване 

Изследователска 

батерия на Vulpe 

(1977 г.)   

от 0 до 5 год. 

- базисни чувства; 

- езиково и когнитивно развитие; 

- поведението и активност; 

- отделни айтеми за изследване на средата 

 

Матанова (1998) също предлага инструменти за изследване на развитието на 

езиковата система и речта. Тя ги диференцира на скрининг – тестове за езиково 

развитие и тестове за формално изследване на речта. 

Скринингтестовете за езиково развитие са: 

 Езиков скрининг тест на  Barkson; 

 Клинично оценяване на езиковите функции: скрининг за начална и 

предучилищна възраст на Semel; 

 Клинично оценяване на езиковите функции: скрининг напреднало ниво на 

Semel; 

 Речево и езиково скрининг оценяване; 

 Езиков скрининг тест за предучилищна възраст; 

 Езиков скрининг тест за предучилищна възраст на Hannah; 

 Скрининг тест за детска градина; 

 Меril езиков скринингтест; 

 Неформален езиков въпросник; 

 Бърз скринингтест; 

 Езиков скрининг тест на Stephens. 

Тестове за формално изследване на речта 

 Goldman – Fristol тест за артикулация от 1969 г. – използва се при умствено 

изостанали деца. Състои се от звукове и думи. Първата част включва назоваване и 

отговор на въпроси със стимулен картинен материал. Втората част – възпроизвеждане 

от детето на слухово възприет текст. В третата част се оценява правилната употреба на 

звукове. Тестът се прилага при деца от 3 до 8 годишна възраст. 

 Тест за артикулация – съдържа 141 айтема, групирани в 13 фонемни категории. 

Чрез отделните айтеми се изследват детските способности за продуциране на вокали, 

дифтонги и консонанти. 

 Установяващ езиков протокол – на детето се представят на слух 52 изречения и 

фрази, след което то бива стимулирано да ги имитира. Детските опити се записват и 

анализират във връзка с критерия правилно повторен езиков материал. 
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 Северозападен синтактичен тест – използва се индивидуално. Първата част на 

теста се състои в слухово възприемане на изречения. Използва се зрителна опора – две 

картини, от които съдържанието на едната пасва на правилно възприетото. Във втората 

част детето възприема двойки изречения, чието съдържание е илюстрирано на картини. 

Инструкцията е да повтори чутото. 

 Анализ на развитието на изречението. 

 Peabody картинен речников тест – на детето се представя вербален стимул 

заедно с матрица, съдържаща 4 изображения. То аудира думата и подбира изображение, 

като описва семантиката ѝ. Тестът е индивидуален и се прилага при деца на възраст 

между 2 и 18 години. 

 Юта тест за езиково развитие – включва езикови задачи за последователно 

повтаряне на изречения, прерисуване на съдържанието им, назоваване. Предназначен е 

за деца с ментални нарушения. 

 Тест за езиково развитие в две части. Първа част съдържа картинен речник, 

който измерва способността за асоцииране на картинния образ с думата. Втора част е 

свързана със словесния образ на думата. 

 Илинойски тест за психолингвистични способности – индивидуален тест за 

деца на възраст от 2 г и 4 м. до 10 г. и 3 м. Тестът служи за изследване на вербални и 

невербални комуникативни умения. Състои се от 10 главни субекти и 2 допълнителни. 

В литературата са отразени и тестове за неформално изследване на речта. За 

съставяне на неформални диагностични инструменти е необходимо да се познават 

елементите на езиковата система в норма. 

Особен интерес от инструментите за формално изследване на речта представлява 

методиката за изследване на уменията за зрително възприемане на устната реч 

при деца със слухови нарушения, разработен от Д. Георгиева (Георгиева, 2014; 2016; 

2017; 2019). Предназначена е за деца и ученици на възраст между 6 и 12 години. 

Методиката представлява батерия от модули, тестове, проби и процедури, целящи 

създаването на концептуален модел за степента на развитие на тяхната „зрително-

перцептивна комуникативно-речева компетентност“ (Георгиева, 2017). В 

изследователската батерия са включени три модула вербални стимули на български 

език: „Думи“ (70), „Изречения“ (10) и „Текстове“ (2). В предварителна проба е 

определена дозировката на предлагания лингвистичен материал, който е модел на 

реални обекти и речеви ситуации, характеризиращи се с висока честота на употреба. 

Всички стимули са познати по съдържание на учениците и съобразени с техните 

възрастови и когнитивни възможности. Освен вербалните стимули методиката съдържа 

и визуален материал. Предлага се специален протокол с картини, при който изборът на 

картинен символ се осъществява сред набор от визуални обекти, чийто брой е 

съобразен с възрастовите характеристики на децата и учениците със слухови 

нарушения. Подбраните според принципа за релевантност стимули се предявяват чрез 

прочитане от изследователя, като се изключва достъпът им до слуховата модалност на 

участниците в изследването и за сензорна база се използва единствено зрението.  

Към алтернативните методи, изпълняващи функцията на диагностичен инструмент 

при лица със специфични комуникативни потребности, се отнася пиктограмата. 

Пиктограмата (от латински pictus – ‚рисувам‘ и на гръцки: γράμμα – ‚запис‘) е знак, 
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съдържащ характерните, разпознаваеми белези на обект, предмет, явление, които най-

често са представени в схематичен вид. Присъща характеристика на пиктограмата е, че 

знакът не е свързан със звуковия образ на думата, а изразява нейното значение. 

Като метод в психологическите изследвания за първи път пиктограмата е въведена 

през 1935 г. от едни от най-влиятелните руски психолози – Л. В. Виготски, 

представител на културно-историческата теория за психическото развитие на човека. 

На него принадлежи идеята за изследване на опосредстваното запомняне чрез визуален 

образ. Съгласно неговата концепция висшите психични функции на човека носят 

опосредствен характер. Основен катализатор за тяхното развитие са средствата – 

оръдията на труда и знаците – символите. Авторът издига тезата за речта като най-

висшето и универсално средство, което модифицира психичните процеси. Той 

основателно подчертава, че символите трябва да са конкретни и лесни за запомняне, 

както и да са приспособени към удовлетворяване на елементарни желания и 

потребности. 

Съществен принос в използването на пиктограмата като експериментално-

психологическа методика за изучаване на мнестичните процеси има А. Р. Лурия. Той 

представя опосредстваното запомняне като сложна характеристика, отразяваща „както 

мнестичните, така и интелектуалните процеси“ (Лурия, 1962). Методът се прилага при 

10-годишни деца и възрастни. При интерпретацията на резултатите се отчитат такива 

фактори като: абстрактност, индивидуалност, значимост, стандартност, адекватност. 

Предложеното от автора методично решение се отнася най-вече до изследването и 

анализа на спецификите на асоциациите и е особено ценно за диагностициране на 

пациенти, страдащи от шизофрения. 

Б. Г. Херсонский (2003) цитира задълбочени експериментални проучвания на Г. В. 

Биренбаум, чрез които се полага началото на ползотворното използване на 

пиктограмите за изучаване на особеностите на мисленето при апраксия, агнозия, 

афазия. Този аспект на предназначение на метода получава по-нататъшно развитие в 

по-съвременните експерименти около 60-те–70-те години на миналия век. 

Впоследствие диапазонът на използване на методиката значително се разширява и в 

наши дни намира приложение в патопсихологията най-вече за изследване на 

характеристиките на мисленето. Това, според изследователите, придава на 

пиктограмите особено ценна стойност. 

Освен описаните методи за идентификация на децата със специални комуникативни 

потребности съществуват и други. Някои продължават да се модифицират и 

усъвършенстват. Систематизираните научни факти в изложението водят към 

обобщението, че приложението на диагностични инструменти за релевантен подбор на 

алтернативен метод за обучение и комуникация е основен градивен компонент от 

структурния модел на специалното образование поради възникналите потребности у 

детето от комуникация. Първоначалната ориентация в спецификата на 

комуникативното поведение и в цялостния психо-физически профил на детето създава 

благоприятна основа за своевременно предприемане на специализирана интервенция с 

цел стимулиране на комуникативното развитие и преодоляване на социално-

комуникативните бариери с подходящи технологии. 
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ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ  

ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 

Златка Костова Великова 

 

THERAPEUTIC TYPES IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

Zlatka Kostova Velikova 

 

Abstract: In recent years, the problem of autism has provoked the attention of an increasing 

number of researchers from various scientific fields. The progress in research are manifested by the 

discovery of more effective strategies for psycho-pedagogical support for children with ASD and their 

parents. Different types of therapy are implemented, the main purpose of which is to develop the 

child's overall potential and to minimize unacceptable behaviors. The article discusses some of the 

therapeutic models, the application of which is aimed at achieving a positive effect in the functioning 

of children with the disorder under discussion. 

Key words: children with autism spectrum disorders, therapy, therapeutic types 

 

 

Групата на лицата с аутистична симптоматика е много разнообразна, тъй като 

това нарушение е многообхватно, сложно и богато нюансирано. Аутистичното 

състояние може да бъде съчетано или не с други психични и соматични разстройства. 

Като представят подробен исторически преглед на съществуващите данни за 

наличието на аутизъм през последните няколко века, изследователите посочват, че 

описания на индивиди, попадащи в съвременната диагностична категория „аутизъм”, са 

съществували преди повече от 200 години (Rutter et al., 2003). Независимо от тези 

факти за начало на научния и практическия интерес към аутизма като феномен се 

считат публикуваните изследвания на Л. Канер през 1943 г., който за първи път 

използва  термина аутизъм в категориален смисъл. Една от най-важните 

характеристики, наблюдавани при изследваните от Канер деца, крайната затвореност в 

себе си и натрапчивото желание за запазване на нещата непроменени. Авторът открива 

още наличието на отложена ехолалия. Като други важни особености се изтъкват 

свръхчувствителността към стимул и ограничеността в спонтанната активност. В 

положителен план се отбелязва, че децата имат устойчива механична памет, добър 

когнитивен потенциал и произхождат от високоинтелигентни семейства. Тези първи 

наблюдения на Канер се оказват изключително важни, тъй като и до днес част от 

описаните от него сиптоми се считат за основни критерии при идентификацията на 

аутизма. 

Приблизително по същото време и независимо от Канер, Аспергер – австрийски 

психиатър през 1944 г. наблюдава подобна група деца и излага своите резултати. 

Интерес представлява фактът, че той използва същите термини „аутизъм“ и 
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,„аутистичен” в описанието на социалната изолираност, която аутистите проявяват. 

Подобно на Канер, Аспергер е убеден, че социалната „инвалидност“ е постоянна 

величина и продължава през целия живот на засегнатите лица. Изследователят също 

отчита специфики като: непълноценен зрителен контакт, стереотипно комуникативно и 

двигателно поведение, съпротива към промени. В положителен аспект се установяват 

прояви на изолиран специален интерес към определен обект или явление, както и 

наличие на привлекателна външност.  

Двамата учени разграничават аутизма от шизофренията по отличителни 

диференциални признаци. В техните открития се забелязват много общи и в същото 

време различни констатации по някои показатели (по Цокова, 2004). Това води към 

обобщението, че още в тези най-ранни изследвания на аутизма се проявяват 

комплексността и многостранността на разглежданото явление, при което отделните 

индивиди се различават съществено един от друг. 

В наши дни почти единодушно се приема, че аутизмът е широко разпространено 

нарушение на развитието, включващо затруднения в развитието на социалните 

контакти, комуникацията, въображението и др. Утвърждава се т.нар. аутистичен 

спектър, в който отделни лица демонстрират различни комбинации и степени на 

нарушения. Някои деца могат да имат и интелектуална недостатъчност, докато други 

притежават умствен капацитет над средното или на по-високо равнище.  

Като диагностичен конструкт аутизмът представлява сложна съвкупност от 

емоционални и поведенчески особености. И до днес няма единна изяснена теория за 

неговия произход. Определящите го фактори, които се разискват в съвременната 

литература, се свеждат най-общо до генетични, пре-, пери- и постнатални във връзка с 

времето на тяхното действие. По отношение на своята същност детерминантите се 

разделят на биологични и социални. Причинно-следствената връзка между тях е все 

още неизяснена, но се налага становището за водещата роля на биологичните фактори. 

Доколко тези фактори имат директно влияние или създават предразположеност, е все 

още дискусионен проблем. 

Проявленията на аутизма се отличават с разнообразие. Привлекателната 

външност на децата, за която няма рационално обяснение, лесно се забелязва, особено в 

ранна възраст. При повечето наблюдения се констатира отбягване на зрителен контакт 

(очи в очи) и обратното – присъствие на продължително втренчен поглед. 

    В играта децата обикновено се изолират в отдалечен ъгъл и не се включват в 

нейните правила. В други случаи извършват елементарна дейност (игра с пръсти, 

въртене в кръг, въртене на предмети и др.). Често формират силна привързаност към 

предмети, натрапчиво предпочитание към течаща вода, височина, определени места в 

дома. Служат си предимно с периферното зрение и по тази причина забелязват 

незначителни подробности, а не цялостната картина. Не са редки случаите, в които 

използват ръката на възрастния като инструмент за достигане до желания обект. 

Приемат хората около тях като неодушевени предмети. 

Ежедневието на децата с аутистична симптоматика е наситено с повтарящи се 

действия и рутини, чието прекъсване може да предизвика чувство на безпокойство и 

тревожност. Нарушенията на вниманието се проявяват в неспособност за концентрация 

и устойчивост. Често срещано явление е реакция на болка без привидно наличен 

източник на такава (например при леко докосване до определена част от тялото). 
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Децата демонстрират закъсняло езиково развитие, както и характерни, пряко 

наблюдавани проблеми в общуването. В съвременните изследвания се отделя особено 

внимание на въпроса за развитието на комуникацията при деца с нарушения от 

аутистичния спектър (Adams et al., 2000; Watson et al., 1989; Shoshev, 2015; Shoshev et 

al., 2015; Георгиева, 2019; Георгиева, Вълчев, 2018). Повишеният интерес на 

изследователите се провокира предимно от факта, че проблемите в комуникативната 

сфера сериозно препятстват социалната адаптация на тази категория деца. В този 

контекст се отбелязват големи затруднения в рецептивния език, както и при 

възприемането на невербални комуникативни сигнали (мимика, жест, положение на 

тялото и др.). Отсъства спонтанното използване на реч. Ако все пак има развита реч, 

типична особеност в нейната продукция е погрешното използване на личните 

местоимения. Често говорят за себе си в трето лице единствено число. В някаква степен 

тези затруднения се дължат на ехолалията. Отклонения в артикулацията обикновено не 

се наблюдават. По-характерна за тях е особената интонация. Тя е равна, монотонна или 

включва неочаквани промени във височината на тона. 

Стремежът към формиране на комуникативни умения при деца с нарушения от 

аутистичния спектър в специалната педагогика и специалната психология обяснява 

наличието на различни стратегии, техники и технологии за обучение и терапия. Не 

случайно Д. Георгиева изтъква като генерална цел на психолого-педагогическата 

интервенция „моделирането на условия за пълноценно участие на лицата с нарушения 

от аутистичния спектър в живота на социума с максимално отчитане на тяхната 

индивидуалност, капацитет, способности, уникалност“ (Георгиева, 2019, 70). 

Тук са представени по-известните терапевтични модели, доказали своята 

ефективност. 

Сензорна терапия  

Сензорната терапия е насочена към преодоляване на сензорно-интегративната 

дисфункция при деца с аутистична симптоматика. Сензорната интеграция е процес на 

събиране, сортиране и интерпретация на информацията, постъпваща по различните 

сетивни канали. Сензорната интеграция е неосъзнат процес, но в същото време –   

основополагащ фактор за ранното детско развитие. Дългият път, който детето изминава 

от утробата до структурираната детска среда, е свързан основно с натрупване на опит: 

сензорен, социален, езиков, познавателен, емоционален. От начина, по който детето 

възприема собственото си тяло, физическите компоненти на средата (обекти, предмети, 

причинно-следствените връзки между тях), зависи качеството на неговото 

взаимодействие с нея (игра, общуване и др.). Бъдещите способности на бебето зависят 

от възприеманата и натрупана сензорна информация (тактилна, слухова, зрителна, 

проприорецептивна, вкусова, обонятелна), въз основа на която опознава тялото си, 

света и хората около себе си, усвоява механизми за манипулиране на средата. 

Нарушенията на сензорната интеграция предполагат проблеми в сензорното 

модулиране, праксиса и позицията на тялото, сензорните възприятия.  

Основен компонент за справяне с тези нарушения е т.нар. сензорна диета 

(Wilbarger & Wilbarger, 1992). Сензорната диета представлява план на дейности, 

предназначени за намаляване или увеличаване на сензорното функциониране. Според 

Kranowittz (1998) и Heydt (2000) тя предвижда: 
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 Оптимално дозиране на вида и количеството сензорни стимули в ежедневието; 

 Произвеждане на силен натиск върху кожата – подобен на процедурите от 

масажа; 

 Оказване на тежко физическо натоварване (например, обличане на тежка 

жилетка, завиване с тежко одеяло и др.); 

 Проприорецептивни стимулации – основни стратегии са „четкане“ (със 

специална четка се стимулират външните части на тялото на детето – долни, горни 

крайници, гръб) и „преса“ (притискане на ставите на ръце, коленете, глезените, 

рамената; притискане на главата); 

 Извършване на ритмични дейности – люлеене на люлка, скачане на въже, 

подскачане върху гумена топка и др. 

Музикална терапия (музикотерапия) 

Музикотерапията е свързана с възприемането и използването на различни 

музикални инструменти за себеизразяване, най-често под формата на игра. 

Един от методите на музикотерапията е т.нар. креативна музикотерапия, която се 

прилага и у нас. Методът има благотворно влияние върху физическите, емоционалните, 

когнитивните и социалните потребности при лица от всяка възраст. Според един от 

създателите на метода, в неговата основа лежи философската концепция за това, че 

„музиката трансформира животи“ (Robbins, 2000).  

Друг метод на музикалната терапия е звукостимулацията. Тя представлява 

слухово възприемане на силно филтрирана музика, което подпомага процеса на 

изграждане на нервни връзки в ареала на периферната нервна система – важен фактор 

за  подобряване на синхронизацията и преработката на акустичната информация. 

Програмата Тhe Listening Program е средство за постигане на сензорна 

интеграция. Системното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична 

променена класическа музика, която упражнява мозъка в по-ефективна преработка на 

звуковите сигнали (Advanced Brain Technologies, 2013).  

По-рано използван метод от „Тhe Listening Program“ е методът Tomatis. Някои 

автори приемат за недостатък факта, че музиката се филтрира само при много високи 

честоти и слуховият орган не се настройва постепенно, а преминава през шокова 

ситуация. Според други изследователи именно липсата на постепенна пренастройка 

увеличава честотата на образуване на нервни връзки в периферната нервна система. 

Чрез този метод децата се научават да слушат, възприемат и анализират звуковите 

стимули (Neysmith-Roy, 2001). 

Biofeedback (Невротренинг)  

Методът Biofeedback е създаден от НАСА за обучение на космонавти, за 

предотвратяване на стреса и увеличаване на способността за концентрация. Постепенно 

започва да се използва с успех при терапията на деца и възрастни с нарушения от 

аутистичния спектър, с хиперактивност, с неврологични заболявания, тревожност и 

депресия (Jarusiewicz, 2002). Методът допринася за хармонизиране на функциите на 

мозъка. Също така позволява на индивида да се научи да разпознава и да повлиява на 

своите физиологични процеси с цел подобряване на своето здравословно състояние и 

психически постижения. Чрез представения метод се измерва и осигурява обратна 

връзка за физиологичните потенциали: активност на мускулите, съпротивление и 
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температура на кожата, дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, 

кръвно налягане, кръвоток и активност на мозъка. 

По време на сесиите информацията за физиологичните процеси се връща под 

формата на картина игра към човека, което води до активизиране на вниманието му 

към тях и приучване  към съзнателен контрол. 

Drum терапия (барабанотерапията) 

Барабанната терапия е древен подход, който използва ритъма за лечение и 

себеизразяване. Терапевтичните ритъм техники са използвани в продължение на 

хиляди години, за да укрепват и подържат физическото, умственото и душевното 

здраве на човека. 

Съвременните изследвания днес потвърждават терапевтичния ефект на древните 

ритъм техники. Последните изследователски наблюдения показват, че свиренето на 

барабани ускорява физическото лечение, засилва имунната система и създава усещане 

за добро физическо състояние, освобождаване от емоционална травма и  реинтеграция 

със себе си.  

Ритъмът, поднесен по терапевтичен начин към детето, връща усещането му за 

сигурност и спокойствие във  времето, когато се е намирало в утробата на майката и е 

било защитено.  Ритъмът е в основата на сътворението, в основата на доброто психично 

здраве. Ритмотерапията допринася за повишаване на мозъчната активност и 

ефективността на човешкия мозък. Физическото пренасяне на ритмическа енергия към 

мозъка синхронизира двете хемисфери. Когато логичното ляво полукълбо и 

интуитивното дясно полукълбо започнат да пулсират в хармония, вътрешното 

насочване на интуитивното познание безпрепятствено прелива в съзнателна убеденост. 

Свиренето на барабани също така синхронизира фронталната и долната част на мозъка, 

като интегрира невербалната информация от по-долните мозъчни структури към 

фронталния кортекс и създава усещания за самопознание, разбиране, интеграция, 

сигурност (Friedman, 2000). 

Ритмичното свирене на барабани предизвиква по естествен начин повишени 

състояния на съзнанието, които притежават широк спектър от терапевтични 

приложения. Неотдавнашни изследвания показват, че дори и кратките сесии свирене на 

барабани могат да удвоят дейността на мозъчните алфа-вълни, които значително 

намаляват стреса. Мозъкът преминава от бета-вълни (свързани с  концентрацията и 

дейността) към алфа-вълни (спокойствие и релаксация), създавайки усещания за 

еуфория и добро физическо състояние.  

Свиренето на барабани създава усещане за близост със себе си и другите. 

Барабанните кръгове осигуряват възможност за свързване със себе си на по-дълбоко 

ниво и осъществяване на контакт с група от хора, които имат сходно мислене. 

Груповото свирене на барабани редуцира изолацията, егоцентризма, отчуждението. 

Арт терапия  

Арттерапията е форма на психотерапия, която си служи с ресурсите на 

изобразителното изкуство като основен начин на общуване. Арттерапевтът не прави 

диагностична оценка на образите и символите, които хората създават. Неговата цел е да 

подпомогне детето за извършване на промяна и за развитие на личностния му 

потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и 
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защитена физическа и социална среда. Арттерапията се различава от другите 

психотерапевтични подходи по това, че процесът на взаимодействие има три посоки: в 

него вземат участие детето, терапевтът, създава се продукт (образ). Това дава много 

възможности за изразяване и общуване, особено за хора, които изпитват трудности при 

вербално изразяване на мислите и чувствата си. Арттерапията е творчески процес при 

лица, които се намират в особено състояние, нюансирано с аутистична симптоматика, 

депресия, дълбока емоционална травма или житейски несполуки. Тя включва 

разнообразни видове художествени дейности: музикална, изобразителна, театър, танц, 

поезия и проза. Насърчава човека да даде израз на своите преживявания и проблеми, да 

погледне на тях от друга позиция и да намери път към разрешаването им. С помощта на 

творчеството се улеснява себепознанието, преодолява се стресът. Този тип терапия се 

основава на мобилизирането на целия творчески потенциал на човека и му помага да 

разкрие възможности, за които дори не подозира. 

Трудова терапия  

Трудовата терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и 

улесняване на ежедневните дейности, необходими и важни за него. Фокусът на 

терапията е насочен към адаптиране към условията на средата, придобиване на нови 

умения, обучение на детето и неговото семейство за участие в ежедневните активности, 

които са от важно значение за самото дете. 

Хипербарната оксигенация (Hyperbaric oxygen therapy) 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) е метод, при който мозъкът се захранва с 

кислород под въздействието на атмосферно налягане. Ефектът от прилагането на 

метода при деца с нарушения от аутистичния спектър е спорен. В барокамерата 

мозъкът на детето е подложен на рязко нахлуване на кислород, от което би следвало да 

се подобри преносът на информация между невроните и да се ограничат аутистичните 

прояви. Налага се мнението, че методът изисква задълбочени проучвания, за да се 

получат повече доказателства за ползотворното влияние на този вид терапия при деца с 

изразена аутистична симптоматика. 

Транскраниална електростимулация (Transcranial electrostimulation) 

Транскраниалната електростимулация е начин за комбиниране на 

конвенционалната и алтернативната медицина. При този метод се използва 

функционален ядрено-магнитен резонанс, за да се направи „карта” на мозъчните 

центрове, които са свързани с езика и речта, в опит за разбиране на особеностите в 

мозъчната организация при децата с аутизъм. Изследванията показват, че центровете на 

Брока и на Вернике не взаимодействат помежду си (Burns, Fahy, 2010). Целта на метода 

е да се създаде нова алтернативна мрежа, която да осигури възможности за ефективно 

функциониране на мозъка. 

Анималотерапия 

Анималотерапията, известна още като зоотерапия, представлява метод за 

диагностика или рехабилитация на различни неблагоприятни състояния с помощта на 

представителите на животинския свят. 

По същество анималотерапията е общо понятие, включващо всякакъв вид 

терапия, базирана на ефекта от определен животински вид. Всеки тип зоотерапия може 
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да бъде особено полезен за децата с аутизъм. Видовете терапии с животни са: 

делфинотерапия, хипотерапия, канистерапия. 

Стратегиите, които се използват при делфинотерапията, служат за създаване на 

контакт със специално обучени делфини. Общуването с делфини, което е уникално по 

своя характер,  се осъществява под наблюдението на специалисти. Делфините могат да 

усетят вибрациите на поразената структура, като я проучват със своите ултразвукови 

вълни. Чрез тях гръбнакът и мозъкът влизат в резонанс, който стимулира 

производството на субстанция, подобряваща функционирането на нервната система 

като цяло. Звуците, които издават делфините, поразително напомнят тези, които 

възпроизвежда дете с ниско функциониращ аутизъм. Стресът, страхът и напрежението 

се намаляват благодарение на контакта с делфина. Човек получава положителна 

енергия и се освобождава от отрицателните емоции. 

Хипотерапията или още лечебната конна езда е комплексен, високоефективен 

метод на физическа рехабилитация и социална адаптация на лица със специални 

потребности. Чрез механизмите на хипотерапията се постига максимална активизация и 

мобилизация на организма – физическа и психологическа. При извършване на ездата и 

в процеса на полаганите грижи за конете се изисква концентрация на вниманието, 

съхраняване и планиране на последователността на действията, като по този начин се 

активизират психическите процеси. По време на конна езда се засилва дейността на 

почти всички мускули у човека на рефлекторно равнище. В процеса на ездата се 

постига пълен синхрон между ездача и животното в трите вида движения: ходом, тръс 

и галоп. При хипотерапията движенията на коня се използват като стимул за 

отключване на комбинация от сензорни, моторни и неврологични реакции, участващи 

във възстановяването при широк спектър от нарушения. Движенията на коня –  

променливи, ритмични и повтарящи се имат оздравителен ефект. Конят представлява 

динамична опорна точка, което го прави отличен партньор за подобряване на контрола 

на тялото, баланса, изграждането на правилна стойка. Чрез него се тренира силата и 

издръжливостта, стимулират се вестибуларният апарат, осезанието, зрението и други 

сетива, необходими при терапията на детето. Движенията на коня повлияват 

координацията, рефлексите, дишането и вниманието на човека. 

Терапевтичната езда укрепва и развива качествата на паметта, концентрацията на 

вниманието, координацията, чувството за тяло – съзнание, както и социалната 

интеграция. Установените подобрения са свързани с общите двигателни умения, 

поведението, речта, мотивацията и др. 

Канистерапията е метод, подкрепящ основната психологична и логопедична 

терапия. Той засилва ефектите от развитието, обучението и рехабилитацията. Главен 

мотивиращ фактор се явява специално избрано и обучено куче, притежаващо 

уравновесен характер. Чрез канистерапията се повлияват положително нарушенията в 

общата и фината моторика, поведението,  емоционално-волевата сфера и др. По време 

на терапията се включва и семейството, в което се отглежда и възпитава детето с 

особености в психо-физическото развитие. В процеса на канистерапията се поставят 

общи педагогически и индивидуални корекционни задачи в зависимост от 

потребностите на всяко дете. Провеждат се индивидуални и групови занятия. 

Освен описаните видове терапия са познати и терапии чрез движение и спорт, 

включващи йога, зумба, стрелба с лък, адаптиран крикет, тенис; хидротерапия; 
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терапии, в които детето изпълнява ролята на "лидер"; пясъчна терапия и др. 

Всички те мотивират детето положително. Главна заслуга за това имат специалистите – 

педагози, чиято успеваемост предполага наличието на определен модел от 

професионални и личностни характеристики, подробно дефинирани в трудовете на 

наши автори (Неминска, 2015; Тенева, 2018; Шивачева-Пинеда, 2005). 

Могат да бъдат изброени и други видове терапии, чиято главна цел е развитието 

на цялостния потенциал на детето с изразена аутистична симптоматика.  Различните 

деца се повлияват в различна степен от един и същ вид терапия. При ранна 

интервенция почти всички деца постигат прогрес в развитието на комуникацията, 

социалните и игровите умения. Когнитивният капацитет преди интервенцията е от 

значение за крайния резултат. Равнището на обучаемост след стартиране на терапията е 

надежден критерий за скоростта, с която напредва детето. Важно е да се има предвид 

една от първостепенните задачи, които си поставя терапевта в процеса на работа с дете 

с нарушение от аутистичния спектър – изграждането на мотивация. Именно липсата на 

мотивация се счита за фактор, обуславящ възникването на поведенческите и 

комуникативните проблеми. Създаването на усещане за приемане и подкрепа е друга 

водеща позиция в посока реализиране на целта. Успешната интеграция е възможна там, 

където средата и наличните ресурси удовлетворяват потребностите на детето и работят 

в посока повишаване нивото на неговото развитие. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЦА С 

КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ (СЛЯПО-ГЛУХОТА) 

 

Борислав Маринов Иванов 

 

IDENTIFIKATION, EDUCATION AND COMMUNICATION OF CHILDREN WITH 

MULTIPLE DISABILITIES (DEAFBLINDNESS)  

 

Borislav Marinov Ivanov 

 

Abstract: The starting point for research the problem of combined disabilities is the education 

of the deaf-blind individuals, which is considered to be the best developed model of approach to the 

study of this heterogeneous group of children with special needs. The main focus of the article is on 

the procedures for the diagnostic evaluation and selection of the appropriate communication system, as 

well as some alternative training and communication tools in the deaf-blind children. In a parallel 

position, the typological characteristics of children with combined sensory impairments are considered 

and the prospects for their full functioning are discussed. 

Key words: children with multiple disabilities, deafblindness, identification, education, 

communication 

 

 

В продължение на векове децата с комбинирани нарушения по света не са били 

обект на внимание, особено от педагогически ракурс. Едва през 19-ти и 20-ти век 

усилията се насочват към разбирането на потребностите на тази особена категория лица 

и се поставя началото на усилията за посрещане на специфичните им потребности. 

Постепенно обществото започва да разбира необходимостта от тяхната идентификация, 

обучение, комуникация. Поставя се началото на разработване на индивидуални учебни 

планове и програми, които да удовлетворят уникалните им образователни потребности 

и да им помогнат да изявят себе си. 

В съвременния етап от развитието на специалната педагогика и специалната 

психология се отбелязва тенденция за по-детайлно изучаване и анализиране на 

структурата на сложния дефект с цел идентификация, дескрипция и систематизация на 

специфичните особености на психическото развитие на децата, притежаващи различни 

комбинации от нарушения. Д. Георгиева основателно отбелязва, че „познаването на 

динамиката в цялостното развитие (когнитивно, комуникативно, емоционално, 

личностно) на децата с комбинирани нарушения лежи в основата на създаването и 

внедряването на качествена система за психо-педагогическа интервенция“ (Георгиева, 

2019, 12). 

В съвременната специализирана литература се срещат различни дефиниции, 

описващи понятието деца с комбинирани нарушения: „множество увреждания“, 

„множествени нарушения“, „мултиплени разстройства“ и др.. Всички терминологични  

модели имат сходна семантика, която в най-общ план определя децата като индивиди, 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

76 
 

които имат поне две увреждания в комбинация. Съгласно концепциите на Л. С. 

Виготски (1982, 19) наличието на деструкция в една функционална система не 

предизвиква изолирано отпадане на конкретна функция, а води до поредица от 

взаимосвързани отклонения, детерминиращи в своята съвкупност цялостната картина 

на атипичното развитие. От друга страна, в структурата на дизонтогенията винаги 

присъстват съхранени функции, които могат да послужат като база за добра прогноза и 

успешна терапия. 

Днес се приема, че основната разлика между норма и нарушение не се състои 

толкова във формалните критерии и показатели, колкото в специфичните и 

индивидуалните потребности на личността (Радулов и колегия, 2015). 

При идентификацията на деца с комбинирани нарушения се използват два 

основни модела: медицински (категориален) и образователен (Радулов, 2014).  

Медицинският модел определено принадлежи на миналото. В основата му лежат 

медицински критерии, според които децата с увреждания се диференцират на различни 

категории: слепи, глухи, с умствена недостатъчност и др. Медицинският модел поставя 

детето в строго определени рамки и въвлича употреба на неетична терминология, която 

в зависимост от уврежданията прикрепва на тези деца такива общи названия, като: 

дефектни, аномални, недъгави, бавноразвиващи се и др. Подобни етикети са бариера за 

обществото не само относно приемането на тези деца като равностойни на всички 

останали субекти, но и не съдействат за изграждане на положително отношение и 

проява на социална чувствителност към тях. Всеобхватното влияние на описвания 

модел у нас в продължение на много години е било условие за поддържането на 

помощни училища и други обособени и маргинализирани институционални структури 

като единствена алтернатива за социално и жизнено функциониране.  

Образователен (социално-педагогически) модел. През 1968 г. специалистите за 

първи път отхвърлят поставените етикети на децата с увреждания и се обявяват против 

медицинския модел. През призмата на социално-педагогическия модел, наложил се 

като принципно нов подход, нови атитюди към лицата с особености в психо-

физическото развитие, се застъпва становището, че тези деца „в една богата на стимули 

подкрепяща среда могат да постигнат много добри резултати и да се развиват по 

възможно най-добрия начин“ (Георгиева, 2019, 35). Новата парадигма предполага 

окончателно разделяне със старата терминология и коренна промяна в начина на 

идентифицирането и обучението на децата с различни увреждания, в това число и с 

комбинирани нарушения. Според този модел общообразователното училище, 

обикновеният клас трябва да бъдат отворени и гостоприемни за всички деца, 

независимо от типа на тяхното увреждане. Идентифицирането на децата с уникални 

потребности чрез образователния модел преодолява тяхната строга категоризация. В 

същото време в отделните клонове на специалната педагогика, макар и условно, се 

отчитат специфичните особености на различните групи деца, обединени от конкретно 

нарушение. 

Комбинираните нарушения са група, чиято хетерогенност се определя от 

количеството, характера, степента на първичните и вторичните нарушения в 

развитието, спецификата на тяхната комбинираност. Тези признаци могат да се 

конкретизират в няколко аспекта: 

 Изразена задръжка в развитието на психическите способности. Обща черта във 
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формирането на мисловните процеси е непълноценното овладяване на сложните 

ментални операции – анализ, абстрахиране, обобщение;  

 Епилепсията е често срещано явление в профила на нетипичното развитие. За 

една част от децата прилаганата противоконвулсивна терапия има добър 

антиепилептичен ефект, но при други деца се срещат неконтролируеми форми на 

епилептичния синдром;  

 Като константна характеристика в модела на индивидуалното развитие на 

детето се очертават и различните соматични заболявания; 

 Отбелязва се изявено присъствие на аутистична симптоматика и разстройства 

на емоционално-волевата сфера;  

 Отчитат се особености на сензорната интеграция, обозначени като сензорно-

интегративна дисфункция. Нарушенията в сензорното модулиране се проявяват под 

формата на хиперсензитивност и хипосензитивност; 

 Често наблюдавано явление при децата с комбинирани нарушения е 

разстройството на привързаността, което може да бъде обвързано с редица фактори. 

Перманентната неудовлетвореност на значимите за детето потребности от 

привързаност, безопасност и сигурност поставя негативен отпечатък върху неговото 

личностно, психическо и физическо функциониране; 

 Основните дефинитивни характеристики за комбинациите от нозологични 

единици са свързани с депривационния синдром, включващ различни форми 

(двигателна, емоционална, социална депривация) и техните последици. Всички форми 

на депривация имат отрицателен ефект върху психическото състояние на детето и на 

перспективите за неговото развитие; 

 Особено място в типологичната характеристика на децата с комбинирани 

нарушения заема тяхната комуникация. Отчита се ниско езиково равнище и често 

срещани трудности във вербалното общуване. Децата не инициират контакт със 

специалиста. Изпитват трудности при взаимодействие с връстниците. Демонстрират 

индиферентно отношение към комуникативния партньор. Тези деца се отличават с 

ограничено или пълно неразбиране на речта на събеседника, което провокира откази за 

изпълнението на указания. Отсъстват конвенционални средства за общуване. Вместо 

тях се използват изолирани жестове, погледи, кликове. Друга част от тях реагират на 

името си, продуцират лепетни думи и словосъчетания, следват елементарни словесни 

инструкции. 

От изложените факти следва, че високоспециализираната медицинска и здравна 

грижа не са достатъчен фактор за психическото развитие на детето с комбинирани 

нарушения. Ефективните и нестандартни решения, гъвкавите и креативни модели на 

обучение и взаимодействие ще позволят минимизиране на негативните последици от 

нарушенията и ще благоприятстват адаптирането на всяко конкретно дете към все по-

динамичната социална среда. 

Началото на 70-те години на XX в. е свързано с подчертано засилване на интереса 

към обучението на децата с комбинирани нарушения. Обучението на тази категория 

деца се определя като една от приоритетните области на специалната педагогика. 

Водещите казуални позиции за това са: 

 Правото на обучение и рехабилитация. Няма необучаеми деца. Дори дете със 
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тежък и сложен тип нарушение е в състояние да усвои някои полезни елементарни 

умения; 

 Необходимостта да се откликне на техните индивидуални потребности. 

Независимо от комплексните нарушения, които са тяхна основна характеристика, те са 

обект на много специални грижи и обучение; 

 Развитието на приобщаващото образование и неговите принципи създават 

реални възможности за приемане на всички деца с комбинирани нарушения; 

 При отделните варианти на комбинираност винаги съществува едно 

нарушение, което е доминиращо. Например зрително нарушение със соматични 

увреждания; зрително нарушение с умствена изостаналост; зрително затруднение със 

соматични увреждания и интелектуална недостатъчност. Аналогично е комбинацията 

увреден слух, ментално нарушение и др. 

Обучението на децата с комбинирани нарушения е сложно организиран и 

многокомпонентен продължителен процес, преминаващ през определени етапи. Идеята 

за образование на децата с повече от едно нарушение кореспондира с  идеята за 

приобщаващото образование. Този модел на обучение инспирира идеята за 

възможността учениците с комбинирани нарушения да имат достъп до образование, 

което да се реализира в общообразователните училища. В България въпросът е 

нормативно организиран от Наредбата за приобщаващо образование (2017). От 

влизането ѝ в сила, у нас бяха предприети действия по частична реформа, засягаща 

преобразуване на всички помощни училища в Центрове за специална образователна 

подкрепа. По този начин се осигури перспектива за това, децата с повече от едно 

нарушение да бъдат включени в класовете на общообразователните структури, като 

обучението им се извършва в посочените центрове. В тях специална образователната 

подкрепа се организира в две основни направления: учебно-образователен процес и 

терапевтичен процес. И в двете направления се проявява максимален стремеж към 

реализиране на принципа на индивидуалния подход по отношение на пряката дейност с 

учениците. Или казано по друг начин, поставените цели и задачи кореспондират с 

индивидуалните потребности и капацитет на детето. Отчитането на индивидуалните 

потребности присъства в научните формулировки на редица автори (Тенева, 2012; 

Шивачева-Пинеда, 2005; Неминска, 2015). Учебно-образователният процес се планира 

посредством индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми. В 

индивидуалния учебен план на всеки ученик се залага броят на часовете от 

задължителната подготовка на ученика по учебните предмети и се посочва видът 

терапевтична подкрепа, която детето ще получи през настоящата учебна година. 

Индивидуалните учебни програми се изработват върху основата на утвърдени 

държавни рамкови програми за деца с комбинирани нарушения. В тях се формулират 

целите на обучение за конкретния ученик, които да съответстват на неговите 

възможности. Уточняват се и очакваните резултати от процеса на обучение в края на 

учебната година по фиксирани области на компетентности. Важен пункт при 

конструирането на програмите е отбелязването на формите и методите за обучение и 

отчитането на постиженията. Отсъствието на устна реч или лимитираното ѝ 

продуциране, недостатъчният обем от словесни средства за комуникация, редуцираната 

възможност за оптимално изразяване на персонални потребности при децата с 
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комбинирани нарушения налагат използването на алтернативни комуникативни 

стратегии (Георгиева, Вълчев, 2018; Шошев, 2017).  

Както беше посочено, вариантите на комбинираност на нарушенията могат да 

обхващат две и повече нозологични единици. Един от тези варианти е сляпо-глухотата.  

Сляпо-глухотата е състояние, при което се съчетават зрителни (ограничено или 

липсващо зрително поле) и слухови (минимален остатъчен или липсващ слух) 

нарушения. Тя предизвиква затруднения в комуникацията, в социалното и 

практическото взаимодействие и възпрепятства пълноценната социализация. Сляпо-

глухотата се счита като по-рядко срещано състояние, но „като комбинирано сензорно 

нарушение е едно от най-тежките, което поражда специфични потребности от 

обучение, рехабилитация, физическа, емоционална и социална подкрепа“ (Георгиева, 

2018а, 168). Сляпо-глухотата може да се прояви в следните комбинации: 

 остатъчно зрение и остатъчен слух; 

 тотална слепота и остатъчен слух; 

 тотална глухота и остатъчно зрение; 

 тотална сляпо-глухота.  

Осигуряването на достъпна информация и контакт със заобикалящата среда се 

осъществява чрез релевантни начини за общуване и разработване на адаптирани 

образователни програми. 

В България обучението на незрящи и сляпо-глухи деца се осъществява в 

специализирани образователни структури. На територията на страната има две 

специални училища за незрящи: СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – София 

и СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов” – Варна. Годишно в тях 

се обучават средно между 260 – 280 деца на възраст от 6 до 18 години. Учебните 

програми са разработени въз основа на диференцирания подход, като едно от 

образователните равнища е специално насочено към сляпо-глухи лица. Центровете за 

специална образователна подкрепа също приемат деца с комбинирани сензорни 

нарушения. 

 Обучението в комуникация при сляпоглухите деца следва определена схема, 

състояща се от седем последователно усложняващи се равнища. Не всички деца 

преминават през всички нива на комуникация. Някои от тях остават на първичните 

равнища, а други след определено време и релевантни стратегии постигат по-високи 

резултати. 

Равнищата на комуникация, представени от Stremel-Campbell и Rowland (1987), 

са: 

I - Непреднамерено комуникативно поведение (общуване);  

II - Преднамерено общуване;  

III - Нетипично предсимволно общуване;  

IV - Общовъзприето предсимволно общуване;  

V - Конкретно символно общуване;  

VI - Абстрактно символно общуване;  

VII - Формално символно общуване (чрез езика). 

Изборът на подходяща комуникативна система при обучението на децата с 

комбинирани сензорни нарушения е един от най-важните и сложни въпроси в 
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образователно-терапевтичния процес. Както беше отбелязано, децата имат различна 

степен на сензорни нарушения, различни навици, способности и потребности. За всяко 

дете обаче е необходимо да се открият и приложат ефективни стратегии и средства, за 

да се идентифицират техните потребности и желания от другите хора, както и начините 

за съобщаване и получаване на информация. Нерядко от правилния първоначален 

избор зависи цялото по-нататъшно развитие на уменията за общуване при тези деца.  

Според Цветкова-Арсова (2015) при избора на подходящ начин за общуване е 

необходимо да се взeмат под внимание следните фактори:  

 зрение;  

 слух;  

 моторни умения;  

 когнитивни умения;  

 поведение;  

 изисквания на формите на общуване;  

 умения, изисквани от партньорите в общуването;  

 потребност от адаптации.  

Авторите подчертават, че оценяването и изборът на алтернативна система за 

общуване при сляпоглухо дете са две страни на един и същ процес (Rowland, C., 

Stillman, R., & Mar, 2010). На практика оценяването на комуникативните умения на 

детето е дълъг и непрекъснат процес в продължение на целия период на обучение, а 

посочените по-горе равнища са по-скоро условни, като за най-важно се определя 

първото. 

Идентификацията според Вълчев започва с „рационално и научно обосновано 

прогнозиране“ (Вълчев, 2018б, с. 29). В цялостност диагностичната процедура обхваща 

основни аспекти в развитието на лицата, потенциални ползватели на ресурсите на 

алтернативната комуникация: 

 комуникативен; 

 когнитивен; 

 лингвистичен; 

 психосоциален; 

 двигателен. 

 Прецизното диагностициране се базира върху релевантни практики:  

 Обща проверка на здравословното, включително и неврологичното състояние 

на детето. Общата проверка включва преди всичко наблюдение на поведението на 

детето, чрез което могат да се демонстрират прояви за иницииране и поддържане на 

диалог, социална усмивка, интерес към необичайна за него обстановка и непознати 

хора. Неврологът получава от родителите информация, чрез която констатира 

евентуалните събития, задържащи развитието на детето. Взема се предвид 

персоналната оценка на родителя и по отношение на нежелани поведенчески изяви. 

Уточняват се анамнезтични факти относно характера и спецификата на нарушението. 

 Обща оценка на функциониране, в която се диференцират: оценката на 

развитието и мисленето и оценката на адаптивността. Оценката на функционирането 

показва дали детето има готовност за отделяне от родителите и провеждане на теста, 

доколко то ще сътрудничи на специалистите, осъществяващи диагностичната проверка. 
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Регистрират се реакциите на детето по отношение на различни сензорни стимули, както 

и видовете вербални и невербални действия. Изследването на интелекта позволява 

открояването на неговите специфики и аспекти на проявление. Установяване на нивото 

на адаптивност при детето се основава на данните, получени от беседата с родителите 

по въпроса за неговата самостоятелност в ежедневния живот. Приспособителните 

механизми на детето се обуславят преди всичко от комуникативно-речевите, 

социалните, моторните умения и навиците за самообслужване. 

 Социално-комуникативна оценка, съдържаща: беседа с родителите, 

диагностично наблюдение, индивидуален доклад на учителя в групата/класа. 

Социално-комуникативната оценка започва с провеждане на беседа с родствениците на 

детето, в чийто ход се конкретизират данни в областите: комуникация (към визираните 

умения се отнасят разбиране на елементарни инструкции, способности за използване на 

определени жестове, движение на главата, спонтанна имитация), социално развитие (в 

тази сфера се акцентува върху проявите на инициативност и интерес в процеса на 

взаимодействие с възрастните и другите деца), поведение и интереси (уточнява се 

поведенческият профил на детето, фиксират се реакции спрямо промените в 

ежедневния ритъм на живот, отбелязва се прекомерното увлечение (при наличие на 

такова) към определен вид дейност). 

Диагностичното наблюдение обезпечава достоверна информация за равнището на 

комуникация, социална интеракция, когниция. От съществено значение е 

диференцирането на потребностите от прилагане на съответната комуникативна 

система. При сляпо-глухите деца светоусещането се формира основно чрез осезанието, 

а в някои случаи и само чрез него. Осезанието се превръща в своеобразен начин за 

опознаване на света. Известно е, че то интегрира тактилната и кинестетичната 

чувствителност, които се включват в пространствената схема на организираните 

движения на тялото. Бъдещата ориентация в пространството преминава през 

опознаване и осъзнаване на движенията на собственото тяло. В непосредствения 

контакт се реализира достъпът до информация от заобикалящия свят. Успоредно със 

запазената сетивност, в това число вкусът и обонянието, по възможност остатъчното 

зрение и слух допълват сензорната база за овладяване на речта и езика в условията на 

сляпо-глухота. 

Без съмнение за тези деца е необходима индивидуална селекция на стратегии за 

комуникация. Изборът е пряко детерминиран от основните критериални признаци за 

систематизация на нарушенията: времето на настъпване на сляпо-глухотата, 

дълбочината на поражението на слуховата и зрителната сетивност, степента на влияние 

на допълнителни нарушения и техният характер.  

Неоценимо значение за малкото сляпоглухо дете имат тактилните сигнали в 

ранните етапи на неговото комуникативно развитие. Семантичната информация на 

тактилния сигнал е в пряка зависимост от специфичния контекст и ситуацията. 

Специалистите уточняват, че когато сляпо-глухото дете в процеса на 

взаимодействие с терапевта опознае достатъчно количество предмети и ги 

диференцира по текстура, предназначение и форма – тяхното изображение се представя 

мануално (Георгиева, 2019, 14). По този начин се формират и първите, обозначаващи 

предметите и действията, „рисувателни“ жестове. Следващият етап предполага по-

голяма схематичност на кинетичните структури и тяхната замяна с дактилни думи. 
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Дактилната реч се установява като доминираща форма на словесно общуване между 

сляпоглухото дете и специалиста, семейството, близките. Съществува обаче разлика 

между визуалната перцепция на дактилните знаци от зрящи глухи деца и тактилното им 

възприемане от децата с комбинирано нарушение на дистантните органи на слуха и 

зрението. В първия случай дактилемата се възприема глобално и едновременно, а във 

втория се перцептира и осмисля всеки структуриращ я елемент. Този начин на 

организация на възприятието се проявява най-силно в условията на предлингвистична 

глухота и проявена зрителна дисфункция. Като основна доминанта в комуникацията се 

налагат тактилният жестов език и тактилният дактил. Всъщност това са тактилни 

адаптации на визуално базирани мануални знаци. Адаптациите включват всички 

дименсии на знака: форма на артикулаторите (ръцете), тяхната ориентация спрямо 

тялото, придвижването на ръцете от една точка до друга точка и област на корпуса на 

тялото, където се възпроизвежда знакът. От особено значение е равнището на 

сформираност на моторните умения и навици. Тук се отнасят фината и общата 

моторика. Степента на развитие на фините движения на ръцете определя 

установяването на жестовата и дактилната реч като основни специфични средства за 

комуникация. Добре развитият мануален праксис е категорична индикация за наличие 

на възможност за използване на мануално-жестовата комуникативна система. 

У нас комуникацията чрез тактилните модификации на жестовия език е 

сравнително нова, развиваща се област на познанието, в чиито рамки често се стига до 

терминологични недоразумения. Възниква необходимостта от изясняване и 

унифициране на понятията и систематично изследване на методите, използвани за 

адаптиране на мануалните знаци за деца със слухова и зрителна патология. 

Разглежданите въпроси в този ракурс са в релация с начините за приспособяване на 

мануалните знаци с цел насърчаване на общуването, както и с критериите, на които да 

се базира вземането на решения с оглед постигане на ефективна комуникация при 

конкретното дете. 

Паралелно с тактилният жестов език и тактилният дактил децата със сляпоглухота 

усвояват и други системи, които се явяват алтернатива за обмен на информация. Като 

такива могат да се посочат: Блокметод, Метод на Лорм, Хаптична комуникация, Метод 

Тадома и др. 

Анализът на специализираната литература показва, че методите за 

комуникативно-информационно взаимодействие с външните системи посредством 

тактилния сетивен канал се отличават с голямо разнообразие и откриват нови 

възможности за самореализация на индивидите с тежки комбинирани сензорни 

нарушения.  

Усвояването на специфичните стратегии за комуникация при сляпоглухото дете, 

основаващи се на тактилна перцепция, поставя началото на пълноценно училищно 

обучение. В контекста на оценката за ефективността на специфичните комуникативни 

системи и стратегии актуалност придобива прилагането на различни подходи към 

техния подбор и използване. Традиционно се подчертава значението на индивидуалния 

подход. Тук уместно се вписва позицията на Неминска, според която „…детето ученик 

е продуктивно, адаптивно и отговарящо на очакванията на социалния свят, тогава и 

само тогава, когато учителят умее да конструира образователни ситуации, в които да се 

съхранява индивидуалното, да се развива личностното…“ (Неминска, 2015, 8). 
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Индивидуалният подход към уникалните потребности и предпочитания на 

сляпоглухото дете може да се прояви по различни начини. Например наличието на 

някакво остатъчно зрение позволява на детето да възприема визуално жестовите знаци 

и активно да се ползва от тях. Също така е приемливо и използването на уголемения 

плоско-печатен шрифт. Особено значение придобива и остатъчният слух, който 

предполага слухопротезиране – конвенционално и нетрадиционно. 

Подкрепата и уважението в процеса на взаимодействие със сляпоглухото дете се 

очертават като друг значим подход. Подходът предполага високи нива на 

чувствителност и осигуряване на достатъчно време за получаване на тактилна 

информация. Концепцията за сътрудничество и дистанцирането от прекомерна 

настойчивост изтъква важността на подхода. 

Системният подход също намира своето място при използването на 

комуникативните стратегии и системи, особено в процеса на тяхното овладяване. 

Последователността в представянето на информация в различни условия (домашни, 

училищни) осигурява възможност за децата да генерализират понятия и умения. 

Подобрява се тяхната ориентация в регистриране на тактилните маркери за начало и 

край на тактилната фраза. Особено предизвикателство за глухите деца с по-късно 

настъпила зрителна загуба представлява адаптирането от визуален към тактилен режим 

на функциониране. В този контекст Д. Георгиева  констатира, че „в тези случаи е важно 

да се идентифицират аспектите, които мотивират детето за развитие на 

комуникативната му способност в новата сензорна ситуация“ (Георгиева, 2019, 16).     

В заключение трябва да се отбележи, че независимо от натрупания опит в 

обучението на ученици с комбинирани нарушения, в училищната практика все още се 

откриват значителни трудности. Налице са немалко чуждестранни оценъчни процедури 

за идентифициране на комуникативните умения при деца с нарушения, съчетаващи 

сензорни компоненти. В същото време тези диагностични инструменти не се познават 

достатъчно добре и често не се прилагат в практиката. От тях зависи първоначалният, а 

впоследствие и следващите етапи на оценяване на децата. Последното обуславя 

процеса на обучение. От друга страна, теоретико-приложното изучаване на 

алтернативните системи и стратегии за визуална и кинетична комуникация води до 

обобщението, че методическият арсенал на специалната педагогика разполага с 

разнообразни технологии за посрещане на комуникативните потребности на тези деца. 
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АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА С 

МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ 

 

Петя Вълчева Михайлова 

 

ALTERNATIVE STRATEGIES FOR INCLUSION OF CHILDREN WITH 

MULTIPLE DISORDERS 

 

Petia Valcheva Mihailova 

 

Abstract: The article is dedicated to some alternative strategies for inclusion of children with 

multiple disabilities into different micro-environments. The implementation of the principles of 

inclusive education is critically monitored.   Attempts are being made to ask important questions about 

social inclusion, whose answers are still pending. Some guidelines have been outlined for achieving 

positive results regarding the behavior and communication of this group of children. 

Key words: alternative strategies, inclusion, children with multiple disorders 

 

 

Обучението и възпитанието на деца с различни психо-физически нарушения е 

проблем, към който обществото е проявявало различно отношение през годините на 

своето историческо развитие. Хуманността към тези лица (деца и възрастни), 

разбирането на техните трудности и проблеми, свързани с нормалното им 

функциониране в социума, винаги са били белег за цивилизованост и достигната степен 

на чувствителност на обществото. 

Промените, които настъпиха в специалното образование през последните години, 

внесоха нови тенденции в организационно-функционалната му структура. 

Политическите, икономическите, социалните, институционалните и управленски 

параметри на тези промени се опитаха да представят в нова светлина изискванията към 

грижите за обучението, възпитанието и социализацията на децата с атипично развитие. 

Ясното разграничаване на нарушенията и прецизната диагностика позволяват всяка 

категория деца с особености в развитието да бъде изследвана в дълбочина, както в 

медицински, така и в психо-педагогически аспект. 

Като част от системата на образованието специалното образование също търпи 

определени промени. Задачата за образованието на децата с увреждания се вписва в 

периметъра на приоритетните задачи, определени от парадигмата за разбирането на 

мястото и ролята на всеки индивид в обществото. Принципите на приобщаващото 

образование, включени в Държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование (НАРЕДБА за приобщаващото образование, 2017), категорично определят, 

че: 

 всяко дете е уникална личност със своите качества, интереси, способности и 

образователни потребности; 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

86 
 

 всяко дете има право на равен достъп до образование (до обикновените детски 

градини и класове, които да му осигурят обучение, насочено към неговите 

потребности); 

 всяко дете с особености в психо-физическото развитие има право да се обучава 

по индивидуални образователни програми, съобразени с неговите ресурси. 

Тези и други трактовки се коренят в историческото развитие на обществото или 

отразяват тенденции, концепции и практики от съвремието за бъдещото развитие на 

тези деца в позитивен план. 

За съжаление подобни добри намерения не винаги получават оптимална 

реализация в непосредствената педагогическа практика. Възникват въпроси от 

различен характер: 

 Какво се случва с конкретния ученик с различни нарушения, който се обучава в 

даден клас на общообразователното училище? 

 Как се отразява процесът на общуване с неговите връстници в неформален 

план върху неговата психика? 

 Приема ли се ученикът с множество увреждания като равностоен партньор във 

всички дейности в условията на училищната и извънучилищната среда? 

 Доколко учебното съдържание в общообразователното училище е достъпно и 

разбираемо за ученика със специални комуникативни потребности? 

 До каква степен тревожното и агресивно поведение на тези деца, съпътстващо 

ежедневието им, е бариера, която не позволява да бъдат правилно разбрани и 

препятства успешната им социализация. 

На всички тези въпроси все още не се откриват отговори. Това се отнася както за 

случващото се в образователната институция, така и извън нея. Разбирането, че 

приобщаването на децата с множество увреждания ще се осъществи спонтанно, не се 

вписва в реалните възможности на такова дете и може да доведе до деформация на 

цялостния процес на неговото развитие. В случая се пропускат изключително важни, 

съществени страни, както по отношение на особеностите в психо-физическото развитие 

на ученика с увреждане, така и относно стратегиите за тяхното обучение, терапия и 

приобщаване, като цяло. 

Както беше отбелязано, в обекта на приобщаващото образование се включва и 

категорията деца с множество увреждания. На децата от разглежданата група са 

посветени разработки от различни автори (Цветкова, 2015; Георгиева, 2019; 2017; В. Н. 

Чулков, 2000; Alper, 2002). Множеството увреждания са тези, при които се 

манифестират две или повече увреди, като всяка от тях се характеризира със 

специфична симптоматика. Изведените класификационни модели се основават на 

различни критерии. Най-значими от тях са: степен на проявление на уврежданията, 

възраст на настъпване на нарушенията, комбинация от увреждания. В контекста на 

последния критерий могат да се обособят варианти на комбинираност на повече от две 

нарушения: 

 Увреден слух, нарушено зрение, умствена изостаналост; 

 Детска церебрална парализа (ДЦП) с умствена изостаналост и дизартрия; 

 Сензорно увреждане, соматично заболяване, обучителни трудности; 

 ДЦП, дизартрия, езиково разстройство; 
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 ДЦП, зрително-пространствена диспраксия и нарушение в математическите 

умения; 

 ДЦП с епилепсия и общо изоставане в развитието; 

 Атипичен аутизъм с тежко умствено изоставане; 

 Атипичен аутизъм с тежко езиково разстройство; 

 Хиперактивно разстройство, съчетано с умствена изостаналост и стереотипни 

движения. 

Твърди се, че децата с множество увреждания са една изключително разнородна 

група по отношение на възраст, способности, интереси и опит, които се отличават с 

характеристики, по-съществени от които са: трудности в обучението, трудности в 

създаването и поддържането на социални контакти, включително приятелски 

взаимоотношения, затвореност и изолираност.  Специфичните особености на децата с 

множество увреждания пораждат специални потребности, изискващи приложението на 

такива методи и средства за обучение и терапия, чието съдържание да бъде релевантно 

на тяхната уникалност. Както отбелязва Д. Георгиева (2019) „без съмнение за тези деца 

е необходима индивидуална селекция на стратегии за комуникация. 

Тук са предложени стратегии и техники за обучение на деца с множество 

увреждания (с доминираща аутистична симптоматика), които биха могли да резултират 

положително върху тяхното поведението и комуникация. 

1. Проучване на сензорните възприятия и дефицити на конкретното дете. 

Полезно е чрез многократни наблюдения и получаване на информация от родителите и 

специалистите, работещи с детето, да се установят обектите, предметите, явленията, 

които предизвикват у него страх и раздразнение. Това може да са незначителни за 

околните звуци, храни, предмети (например, пяната при миенето на ръцете, шумът от 

прахосмукачката, звукът от радио и др.). Наложително е тяхното отстраняване или 

редуциране на произвеждания от тях ефект. 

2. Въвеждане на новите и непознати за детето обекти и събития бавно, 

постепенно и на части. Ако в групата предстои да се адаптира дете, за което се знае 

или предполага, че е с прояви, характерни за децата от аутистичния спектър, са 

необходими особено внимание и търпение при предявяване на изискванията. В 

началото е добре да се осигури време за опознаване на новата среда и 

приспособяването към нея. След убеденост, че детето е спокойно, може да се пристъпи 

към въвеждане на правила и отделни фрагменти на дневния режим. Приема се, че това 

отнема време. Дейностите по приобщаването ще останат за по-следващ етап.  

3. Използване на всякакъв вид визуално подкрепление: символи, картинки, 

визуални разписания на дейностите за деня, визуални подсказки за груповите правила. 

Децата с множество увреждания често имат затруднения с разбирането и осмислянето 

на вербално представена информация. Може да изминат дни в безуспешни опити за 

обяснения на събитията, в резултат на което възрастният не е застрахован от 

обезкуражаване, от което детето ще се обърка още повече. Визуалната информация 

предлага повече възможности за разбиране и изпълнение на инструкцията. Подобни 

разписания се използват и тогава, когато се цели обучение в самостоятелност, в 

ежедневни умения (самообслужване, хигиенни навици, различни рутинни дейности). 

4. Осигуряване на подкрепа на детето в овладяването на социални умения. 
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Децата с нарушения от различен характер често демонстрират раздразнимост от 

присъствието на други деца, не се интересуват от тях, отдалечават се, играят сами. 

Целта е да бъдат подпомогнати в приемането и разбирането на другото дете. В първите 

дни, седмици от адаптацията в детската група/клас е допустимо позволението на детето 

да се дистанцира от групата/класа. Това е необходимо, за да се почувства сигурно и 

спокойно, да приеме новата физическа и социална среда. Не трябва да се допуска обаче 

това да се превърне в ежедневие. Веднага щом детето се държи видимо по-спокойно с 

възрастния, е добре да се започне с приобщаването към микросредата. Удачно е винаги 

да има предвиден за работа материал – адаптиран според възможностите му. 

Насърчаването да седне до другите, дори само за да ги наблюдава, е основна дейност в 

реализацията на принципа за приобщаването на детето с множество увреждания. 

5. Осъществяване на поддръжка при формиране на умения за съвместна 

игра. Почти всяко дете с аутистични прояви има своята любима игра. Често тя е 

стереотипна. Използването на водеща мотивационна дейност и предпочитана игра на 

детето за неговото приобщаване е основна цел. В началото е необходимо да се правят 

опити за приучване за съвместна игра с възрастния (например, разменяна на играчки). 

Тази дейност е полезна за усъвършенстването на превербалната способност за редуване 

на партньорите. Използват се фрази от типа: „Мой ред.“, „Твой ред.“, „Мой ред.“ 

Чакаш!“,„Твой ред“. Включването на друго дете в редуването, взаимодействието първо 

с едно, на по-късен етап – с две и повече деца, генерализирането на умението в по-

голямата група са поредни стъпки в прилагане на стратегията.  

6. Взаимодействие с детето, а не с неговия асистент. Социалният асистент 

присъства в групата, за да съдейства на детето при настъпили затруднения. В пряката 

си интеракция с детето специалистът следва да се обръща към детето и само, когато е 

необходимо, асистентът да подпомага неговото участие. Той може да го подкрепи в 

даването на адекватен отговор, но не и да отговаря вместо него. Прието е асистентът да 

помогне детето в искането на желан обект по социално приемлив начин, но не и да го 

поиска вместо него. Може да го подкрепи в осъществяване на взаимодействие с децата, 

но не и да го замества в тази дейност.  

7. Редуциране на средствата за успокояване. От особена важност е следването 

на сигналите, които детето изпраща с поведението си. Ето защо е логично 

преоценяването на потребностите и възможностите на детето с множество увреждания 

независимо от предварително структурираната индивидуална програма и 

формулираните в нея задачи. Специалистът трябва да се съобразява с напредъка му в 

поведенчески и емоционален план. Ако в началото то е имало потребността от 

успокояване по определен начин и целта в групата е била то да се научи да приема 

другите деца, на по-късен етап целта ще придобие друго измерение – приобщаване в 

общите дейности. Стремежът към напредък предполага осигуряване на възможности за 

реализацията му. 

8. Обогатяване на сетивния опит. За децата с комбинирани нарушения са 

подходящи сензо-моторните кръгови занимания, предоставящи им тактилна, 

вестибуларна и проприоцептивна стимулация. За целта са необходими уреди и средства 

за баланс и равновесие, малък трамплин, големи терапевтични топки, валяк – преса, 

тежко одеяло, фолио, ликра и др. Продължителността на сесията е около 15-20 минути, 

което се счита за достатъчно при удовлетворяване на сензорните потребности на детето 
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и подобряване на концентрацията на вниманието. 

Известно е, че обучението в комуникация при деца с различен тип нарушения се 

предшества от терапия с цел преодоляване на неприемливи поведенчески модели. 

Поведението и неговите проявления не се случват във вакуум. То се появява в 

определен социален контекст и се реализира в определен модел, защото се стимулира 

или поощрява по определен начин. Прекратяването на дадено поведение означава 

налагането на нечии лични ценности над ценностите на комуникативния партньор. 

Затова преди да се елиминира или коригира дадено поведение, е необходимо наличие 

на сигурност, че подобна дейност би подобрила качеството на живот на детето и 

неговото семейство или на хората, които общуват с него през по-голямата част от деня, 

като децата от групата, учителите, специалистите, обслужващия персонал.  

Поведението се определя като социално неприемливо, когато не отговаря на 

социалните норми и изисквания, не съответства на конкретната ситуация, има 

негативен, неприятен или нараняващ характер. 

В основата на редуциране на неприемливи поведенчески модели лежат 

основополагащи принципи: 

 Извършване на съвместни действия между родители, близки, специалисти, 

учители. Всички лица от обкръжението на детето следва да участват в процеса 

на корекция на поведението и това да се прави по един и същ начин. В противен 

случай промяната би имала временен, краткотраен или избирателен характер. 

 Въвеждане на правила и изисквания. Това е позитивен подход – независимо 

дали правилата ще бъдат въвеждани устно или визуално, те са абсолютно 

задължителни, като основният им акцент е върху това не какво да не прави, а 

какъв алгоритъм точно да следва детето. 

 Уеднаквяване на изискванията. Липсата на противоречия между родителите, 

учителите и специалистите, работещи с детето, води до по-лесно спазване на 

изискванията и до по-голяма ефективност от тяхното въвеждане. За целта 

изключително полезно е провеждането на съвместни срещи и конференции, на 

които се дискутира, коментира и обсъжда тази тема. 

 Постоянство в изискването относно спазване на правилата. В повечето 

случаи една промяна на поведението изисква много време и достатъчно 

търпение от страна на възрастните. 

 Конструиране на дневен режим/разписание. Това осигурява информираност и 

подготвеност за предстоящото събитие или за евентуална промяна, с което 

детето получава сигурност и спокойствие, което от своя страна често намалява 

вероятността за възникване на негативизъм. 

Преди започване на конкретна промяна или корекция е необходимо 

неприемливото поведение да бъде подложено на анализ. Най-важният въпрос, на който 

трябва да се отговори, е защо детето реагира по този начин, каква е причината за 

конкретното поведение. Съществуват различни методи за анализ на поведението. 

Един от тях е методът „Айсберг”, чието название е аналог на природното явление. 

Както над водата се намира само малка, видима част, а по-голямата е скрита под водата 

и не се забелязва, така и съдържанието на този метод е свързано с показване и описване 

на конкретното поведение и вероятните причини за възникването му. След 
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първоначалната хипотеза, наблюдението и точният анализ стават ясни факторите, 

обуславящи специфичните прояви. 

Друг използван метод е методът „STAR”, чрез който също се описват и 

онагледяват четирите основни момента при анализа на дадено поведение, а именно: 

действия (actions), обстановка (setting), подбуди (triggers), резултати (results).  

Удобен за използване при отчитане на поведението е и табличният формат, при 

който основните елементи, които трябва да се проследят, са предпоставките, 

поведението и последствията. На практика се изисква регистриране на точното време, в 

което се проявява поведението и получаване на отговори на въпросите: Какво се случва 

преди това?, Какво направи тогава?, Какво се случи после? 

Подобен, но по-подробен и в повечето случаи използван за анализ на по-сериозни 

проблеми, е „ABC-анализът“. Отново в табличен вид се нанасят времето на 

наблюдението, контекста и дейността, предпоставките, проявеното поведение, 

последствията, реакцията на детето и интензивността на поведението. Независимо от 

това, коя форма за анализ и оценка на поведението се използва, не трябва да се забравя, 

че тя се прилага индивидуално за всяко дете. Понякога се откриват различни причини 

за едно и също поведение в различни ситуации, както и обратният вариант. Основният 

метод, който се използва при всеки един от тях, е наблюдението. Важно е да бъде 

регистрирана честотата, продължителността и интензивността на поведението. Всичко 

това е необходимо да бъде описано точно и ясно. Неточните формулировки могат да се 

интерпретират по различен начин и да се асоциират с широк поведенчески обсег. 

По-известни начини и техники за управление и корекция на неприемливо 

поведение, даващи резултат в практиката, са: 

 Стратегията „Какво да прави, а не какво да не прави детето“; 

 Игнориране на неприемливото поведение; 

 Стратегията „Първо ……., после ……..“, („Ако ……, ще ……..“); 

 Позитивно затвърдяване; 

 Моделиране на алтернативно поведение; 

 Предлагане на модел (образец); 

 Използване на похвала, поощрение, награда (възнаграждаване на усилия, а не 

само на резултати); 

 Конкретизация, а не генерализация на поведението и последствията; 

 Предварително обясняване на последствията; 

 Информиране за предстоящи събития и дейности. 

В унисон с описаните алтернативни стратегии се предлагат няколко практически 

съвета за оптимизиране на поведенческите прояви: 

 Започвайте всяка молба или инструкция с името на детето. 

 Говорете бавно, ясно, кратко и използвайте глас с подходяща интонация. 

 Бъдете на разстояние 1 метър. 

 Отправяйте всеки път директно само по една молба. 

 Предупреждавайте преди да смените дейността. 

 Използвайте повече молби за започване, отколкото за спиране на дейността. 

 Осигурете достатъчно време на детето да се адаптира към ситуацията. 

 Променяйте обстановката. 
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 Регистрирайте доброто поведение на детето и го възнаграждавайте веднага. 

По-ефективно е използването на награди, похвали и поощрения, които да го мотивират, 

отколкото прилагането на наказания. Една ситуация е удовлетворителна, ако детето 

повтори действието, за да получи награда. Наградите и поощренията трябва да бъдат: 

силни, своевременни, системни и привличащи вниманието. За награда биха могли да се 

използват: храна/напитка, прояви на внимание, знак/символ (метаезик), вербална 

похвала, любима дейност/играчка. Тъй като наградите трябва да носят удовлетворение, 

е необходимо да се извършва наблюдение на детето и на тази основа – изготвяне на 

списък с любимите му храни, предмети, дейности, както и събиране на информация от 

неговите близки. Много важно при използването на наградите е те да са винаги 

свързани със социална похвала. Ако са предметни, е желателно те постепенно да 

отпадат, докато остане социалната похвала. Отначало да се предявяват постоянно, а 

след това от време на време да се използват за моделиране на поведението. 

 Използвайте конкретни, а не абстрактни или двусмислени молби и похвали. 

Промяната и корекцията на неприемливото поведение е дълъг процес, изискващ 

време, усилия и търпение от страна на всички, които взаимодействат с детето с 

множество увреждания. Практиката показва, че по-ефективно е успешното 

манипулиране на предпоставките от страна на възрастния, отколкото директната 

намеса. Извършеният анализ позволява да се предприемат опити за предвиждане с цел 

избягване и предотвратяване на неприемливото поведение. Несъмнено това е по-

добрият вариант, отколкото корекция и промяна на вече появило се нежелателно 

поведение.  

Прилагането на алтернативните стратегии за приобщаването на децата с 

множество увреждания според Д. Георгиева „предполага наличието на определен 

модел от професионални и личностни характеристики на специалния педагог“ 

(Георгиева, 2019). Някои от тези характеристики са: емпатия, сензитивност, добре 

развита бързина и ловкост на реакцията. Данни относно професионално-личностния 

профил на педагога се срещат в специализираната литература сравнително отдавна. 

Отразяват се и в съвременни източници, в които изследователите представят своите по-

разгърнати или обобщени интерпретации (Шивачева-Пинеда, 2001; Тенева, 2018; 

Неминска, 2015).  

За да реализират своите възможности, децата с множество увреждания се нуждаят 

от своеобразни стратегии за приобщаване. Своеобразието се манифестира чрез 

нестандартните способи за обучение, комуникация, формиране на социално желани 

поведенчески модели. Със своята всеотдайност и професионализъм специалистите 

оптимизират процеса на социализация, осъществяващ се в резултат на принципа за 

приобщаване. Добронамереност, овладяност, последователност, търпение в обучението 

и терапията – и резултатите няма да закъснеят. 
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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И 

БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

22 май 2019 година 

 

ПРОГРАМА 

 

11.00 – 11.15  

ОТКРИВАНЕ на студентската научна сесия „24 МАЙ  ДЕН НА 

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И 

КУЛТУРА“  

проф. д.п.н. Георги Иванов и доц. д-р Елена Лавренцова 
 

Представяне на доклади от: 

11.15 – 11.30   

ЕЛЕМЕНТИ ОТ STEM КОНЦЕПЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 – 4 КЛАС 

Ангелина Калинова 

докторант в ПФ 

11.30 – 11.45 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И 

НАЧАЛНИЯ ЕТАП 

Мария Бозукова 

докторант в ПФ 

 

11.45 – 12.00  

РОЛЯТА НА РЕЧЕВАТА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Ивелин Великов, Десита Кънева 

ПФ, спец. НУПЧЕ 
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12.00 – 12.15 

12.00 – 12.15 

КАН АКАДЕМИЯ – СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА 

Салие Стефанова 

ПФ, спец. ПОИТ 

12.15 – 12.30  

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ОСНОВА ЗА 

АДАПТАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ 

ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 

Ивелина Ангелова 

докторант в ПФ 

12.30 – 12.45  

АСПЕКТИ НА ПРОЕКТ  „ПЪТИЩА ЗА ЗДРАВО БЪДЕЩЕ“ В 

КОНТЕКСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИ 

Росица Димитрова 

ПФ, спец. НУПЧЕ 

12.45 – 13.00 

БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ-ЩАСТЛИВИ КАТО ШВЕЙЦАРСКИТЕ 

И УСПЕШНИ КАТО ФИНЛАНДСКИТЕ - ВЪЗМОЖНОСТИ И 

РЕАЛНОСТ 

Радост Памукова 

ПФ, спец. ПНУП 

13.00 – 13.15 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – МЕЖДУ 

ШВЕЙЦАРСКИТЕ И ФИНЛАНДСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

СИСТЕМИ 

Диана Георгиева  

ПФ, спец. ПНУП 

13.15 – 13.30 

КАХУТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИГРОВИЗАЦИЯ В 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Александър Рошков,  Сезен Сюлейман 

ПФ, спец. ПОИТ  

 

ДИСКУСИЯ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

 

 

13.30  – 14.00     РАБОТНА СРЕЩА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВОТО СЪС 

СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

14.00 – 14.30 

АРТИСТИЧЕН ПЪРФОРМАНС на студенти от Педагогически 

факултет със съдействието на доц. д-р Ани Златева 

 

ЗАКРИВАНЕ НА СЕСИЯТА 
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VII Международен студентски конгрес  

 

BUILDING A BETTER FUTURE 

THROUGH EDUCATION 
 

3-4-5 Април 2019, гр. Истанбул, Турция  

 

 

ОСНОВЕН ОРГАНИЗАТОР  

Университет Малтепе, Истанбул 

 

СЪОРГАНИЗАТОР 

Тракийски университет – Стара Загора, 

Педагогически факултет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници с доклади 

от Педагогическия факултет  

на Тракийски университет в конгреса - 

8 студенти и докторанти 
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 Десита Кънчева Кънева, Ивелин Валентинов Великов, специалност НУПЧЕ  

ENGLISH LANGUAGE LEARNING - A TOOL FOR THE FORMATION OF 

COMMUNICATIVE SKILLS. THE SKILLS OF READING, WRITING AND 

SPEAKING IN ENGLISH   

 Милена Йорданова Славова, специалност НУПЧЕ 

INNOVATION AND EDUCATION 

 Тони Валентинов Митев,  специалност НУПЧЕ 

DANCE - A TOOL FOR CULTURAL EXCHANGE AND COMMUNICATION 

 Жана Пламенова Колева, магистърска програма по специалност ПНУП 

INTEGRATIVE TECHNOLOGY FOR PRESENTATION OF BULGARIAN 

FOLKLORE IN MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL   

 Ангелина Ничева Калинова, докторант в ПФ 

STEM - ELEMENTS CONCEPT IN TECHNOLOGY TRAINING AND 

ENTREPRENEURSHIP TO PROMOTE PERSONAL DEVELOPMENT OF 

STUDENTS IN 1 - 4 CLASS 

 Ивелина Венциславова Ангелова, докторант в ПФ и преподавател в МФ 

INTERCULTURAL COMMUNICATION OF FOREIGN STUDENTS AS A PART OF 

PEDAGOGICAL COMMUNICATION AT THE UNIVERSITY  

 Мария Атанасова Бозукова, докторант в ПФ 

QUALITY OF TRAINING IN CHILDREN'S GARDEN - INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES, MODELS AND BEST PRACTICES OF PEDAGOGICAL 

INTERACTION 
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НАГРАДИ на  

Тракийски университет – Стара Загора 

по случай 8-ми декември  

ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ 
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ОТЛИЧЕН УСПЕХ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година  

Пълни отличници 

 ПОЛИН ДИМОВА ЧОЛАКОВА, специалност „Начална училищна педагогика 

с чужд език“ 
 

 

Студенти с висок  успех 

1. АНА ИВАНОВА ИВАНОВА, Специалност „Социална педагогика“    

2. ИВЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА, Специалност „Специална педагогика“    

3. ЙОАННА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА, Специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език“   

4. ДЕСИТА КЪНЧЕВА КЪНЕВА, Специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език“    

5. ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА, Специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“     

6. ГАЛИНА ДЕЛЕВА АНГЕЛОВА, Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“   

7. РАДКА ИВАНОВА МАДЖАРОВА, 

Специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“   

8. МИЛЕНА ДИМОВА ЖЕЛЕВА, 

Специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“   

9. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 

РАШКОВ, Специалност 

„Педагогика на обучението по 

информационни технологии“   

10. БОЖИДАРА ДАНЧЕВА 

СТОЯНОВА, Специалност 

„Педагогика на обучението по 

информационни технологии“   

11. ИВА  ПЕТРОВА ПЕТРОВА, 

Специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии“   

12. МАРИЯНА ГОШЕВА ВЪЛКОВА, Специалност „Педагогика на обучението по 

информационни технологии“   

13. ВЕЛИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ, Специалност „Педагогика на обучението 

по информационни технологии“  
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ПРИНОС В 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ 

1. ЖАНА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА, Магистърска 

програма „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ 

2. ИВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИКОВ, Специалност 

„Начална училищна педагогика с чужд език“ 

3.  ДЕСИТА КЪНЧЕВА КЪНЕВА, Специалност 

„Начална училищна педагогика с чужд език“ 

 

 

 

 

ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, С ПОЗИТИВНИ 

ОТЗИВИ ОТ ПРИЕМАЩИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  

 МЮЖГЯН АХМЕД МУСА, Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ 

 

 

ПОСТИЖЕНИЯ В СПОРТА 

 КАРИНА КОНСТАНТИНОВА, 

Специалност „Начална училищна 

педагогика“  

Първо място „Баскетбол“ жени, 

Национален университетски шампионат  

Варна, 2019 
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СТУДЕНТСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 

Материалите трябва да се изпратят на български (или друг език според народността на 

автора) и английски език. Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната 

научна област. За публикуване се допускат статиите, които са получили положителна рецензия. 

Предложените статии не се редактират. 

Авторите носят отговорност за коректността на съдържането на поместените материали, 

цитирането и правописа. Материалите можете да изпратите до 30.09.2019 година на e-mail: 

studentalmanach@gmail.com  –  за Студентския алманах / Student Almanac. 

Изисквания към публикациите: обем на материалите за списанието – до 27 000 знака, 

формат А4 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа по 2 см; шрифт Times New 

Roman; интервал между редовете 1,5; текстът да е двустранно подравнен; размер на шрифта 12; 

отстъп на първи ред 1 см. Да няма празни редове между абзаците. 

Препоръчителна структура на публикацията: 

Заглавие – центрирано, с главни букви, Bold, на български и английски език (за автори от 

чужбина  на английски език). 

Име, презиме и фамилия на автора – Bold, центрирани. Не се посочват научната длъжност 

или степен, име и адрес на институцията. 

Частите на публикацията се наименуват – Bold (Резюме, Ключови думи, Увод, ..., 

Използвана литература) 

Кратко резюме – до 250 думи, двустранно подравнено. Включва основните акценти в 

съдържанието на материала: ясно формулиран изследователски проблем, цели, методи, 

резултати и оригинални приноси и изводи. Резюмето се представя на български и английски 

език. 

Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език. 

Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от характера на 

съдържанието) е добре да включва: увод, методология на изследването, анализ на резултатите, 

заключение. 

Таблиците да се разположат центрирани в текста, като се номерират (Таблица 1. – дясно 

подравнено, Bold) и наименуват (центрирано, Bold) отгоре. Желателно е таблиците да се 

представят и отделно от основния текст в допълнителен файл (освен в основния текст на 

материала). 

Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми, диаграми, графики и 

др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл. 

Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с 

названието на изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, центрирани, Bold) се 

номерират с арабски цифри в реда, по който са цитирани в текста. Мястото на тези фигури в 

текста трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н. 

Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението, като се посочва фамилията 

на автора, годината на публикуване на източника, страницата. Напр. (Петров, 2009, с. 43). При 

позовавания страницата може да не се посочи. 

В края на публикацията се представя библиографско описание на източниците, които са 

използвани и цитирани в основния текст. Представянето на литературните източници в списъка 

на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological 

Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf  

За контакти: След литературата се представят имената на автора/авторите, техните 

академични позиции (специалност, курс, форма на обучение и др.). Контактите се представят 

на български и английски език. 

http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

