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Годишникът на Педагогическия Факултет е научно-
методическо списание. 

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

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

В шестнадесетото си издание Годишникът на 
Педагогическия факултет продължава да представя актуални 
изследователски позиции, идеи и резултати, визиращи значими 
теоретични и практикоориентирани педагогически проблеми; 
иновативни образователни технологии, тенденции и други 
значими научни формати. 

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за 
всички, които проявяват интерес към образователната 
проблематика. 
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The Yearbook of the Faculty of Education is reviewed, indexed and 
listed by: 

Scientific Indexing Services (SIS) 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

(ERIH PLUS) 

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

Fundamental and Applied Research, USA 
The CiteFactor server provides indexing of major international 

journals and proceedings. 

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

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

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

In its sixteenth issue, the Yearbook of the Faculty of Education 
continues to present contemporary research positions, ideas and results, 
addressing significant theoretical and practice-oriented pedagogical 
problems; innovative educational technologies, trends and other 
relevant scientific formats. 

 
 
 
 
The issue is intended for scientists, students, teachers and other 

pedagogical specialists, and for everyone who is interested in 
educational research. 
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ВЪЗПИТАНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И 
УЧИЛИЩЕТО 

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда 
  

UPBRINGING BETWEEN FAMILY AND SCHOOL 
Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda 

 

Abstract: The article presents an analysis of the grounds of parents and 
professional educators in the existing dispute between them over their 
responsibilities regarding the upbringing of children. For years, there has been 
controversy and mutual accusations in the public space between two of the 
leading factors in the upbringing of children - parents and teachers. In the 
scientific literature, such discussion is lacking because of the clarity and 
explicitness in theoretical conceptions. However, it makes sense to analyse the 
grounds of the two parties who are the main participants (or should be) in the 
practical realization of children’s  upbringing. This article is an attempt to 
focus attention on the opportunities, responsibilities and limitations on the 
upbringing of children in the family and at school. 

Keywords: upbringing, family, parents, school, educators, society 
 

Децата са нашето богатство и ценност, смисълът на живота 
ни, нашата надежда. Какви хора и граждани ще станат днешните 
деца зависи от това как са били възпитавани.  

Същност и значение на възпитанието 
Възпитанието е изключително обхватен, комплексен и 

сложен педагогически процес със социално-исторически характер. 
В научната литература съществуват множество тълкувания и 
дефиниции на същността му, основани на изходните позиции и 
акценти във вижданията на отделните автори.  В собствената си 
цялост и пълнота възпитанието може за се дефинира като 
целенасочен, организиран, системен, продължителен, 
противоречив процес на взаимодействие между възпитатели и 
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възпитаници, насочен към развитие на социален опит, формиране 
на съзнанието и самосъзнанието (светоглед, възгледи, социална 
позиция, ценностна система) и поведение на децата (учениците). 
Посочената формулировка съдържа основни водещи акценти: 

- На първо място, възпитанието е процес. Разбира се като 
динамика, движение, промяна, развитие на личността на 
участващите в него страни (предимно децата и учениците), на 
взаимоотношенията между тях и ситуациите, в които участват.  

- Участници или субекти (страни) в процеса на възпитанието 
са възпитателите и възпитаниците:  

 Възпитателят е личност, която притежава социална 
зрялост, значителен опит, знания и компетентности, способна да 
се грижи съзнателно и отговорно за себе си и за поверените ѝ деца. 
Независимо от индивидуалните и професионални различия при 
възпитателите, общите им характеристики са ролята на 
ръководител, насочващ, помощник, подкрепящ личностното 
развитие на децата в процеса на възпитание (и в частност на 
интелектуалното им възпитание). Ролята на възпитатели 
изпълняват професионални и непрофесионални педагози. 

 Възпитаниците са децата и учениците на различни 
етапи от детството и училищното образование. Това е 
продължителен период от живота на човека – от раждането до 19 
години (според съвременната образователна система в България). 
Общите характеристики на възпитаниците са малък личен и 
житейски опит, незрялост, наивност, недостатъчни знания и 
компетентности, в процес на развитие са психиката и качествата 
на личността и т.н. „В тази възраст децата са в процес на 
интензивно формиране и развитие. Те не притежават готови 
възгледи, убеждения, ценности... Тепърва ги формират. Знанията и 
уменията, с които разполагат са твърде недостатъчни. В хода на 
социализацията учениците подражават, противопоставят се, 
опитват се да се приспособят към света на възрастните. През този 
период децата са слаби и се чувстват такива. Те са несигурни, имат 
нужда и търсят подкрепа, обич, внимание и грижи. Липсата на 
опит ги прави податливи на влияния, на внушения. Затова е 
наложително целенасочено, системно и постоянно ръководство на 
цялостното им развитие. Независимо как ще се реализира това 
ръководство – пряко или индиректно.“ (Shivacheva, 2005, p. 21) 
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Децата и учениците имат нужда от подкрепа в личностното си 
развитие и тази помощ срещат от възпитателите.  

- Процесът на възпитание се реализира като взаимодействие 
между възпитаниците и възпитателите. Използването на термина 
„взаимодействие“ подчертава активността и на двете страни в 
педагогическия процес (субект-субектен процес). Възпитаниците 
участват като субекти на собственото си развитие. Без тяхното 
активно, съзнателно, емоционално и отговорно включване 
възпитателните резултати са немислими. Този възглед е в основата 
на съвременната педагогическа парадигма и изисква насочване на 
усилията на възпитателите към мотивиране и спечелване на децата 
(учениците) за каузата за собственото им развитие и възпитание 
чрез различни форми, методи, подходи и средства.  

- Възпитанието е продължителен процес. В широк смисъл, 
той обхваща първите двадесет години от живота на човека. Може 
да се приеме, че започва от раждането на детето и завършва с 
формиране на личността и достигане на зрялост. 
Продължителността може да варира в зависимост от 
индивидуалните предпоставки на личността, темповете на 
развитие и възпитателните характеристики на средата.  

- Възпитанието е организиран процес. За разлика от 
социализацията, дейностите за възпитание (особено в 
образователните институции) са прецизно планирани, 
проектирани и реализирани като целите са декомпозирани в 
конкретни задачи на институциите, областите, етапите и във 
времето. Осъществява се като ръководен и контролиран процес, 
съпътстван с постоянен мониторинг.  

- Възпитанието е системен и постоянен процес. 
Реализирането му се осъществява върху основата на 
закономерностите и принципите за развитието на личността, 
отчитане на възрастовите характеристики и надграждане на 
резултатите през различните етапи. 

- Възпитанието е противоречив процес. Съпътстван е с 
множество трудности и предизвикателства. Те са породени от 
вътрешни и външни предпоставки, които могат да се преодолеят 
чрез умело ръководство, постоянство и търпение на 
възпитателите, от една страна, и активното включване на децата и 
учениците (Shivacheva-Pineda, 2018). 
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Възпитанието има своята изключителна значимост както за 
отделната детска личност, така и за нейното настоящо и бъдещо 
семейство, и цялото общество. Чрез възпитанието се осъществява 
връзката между поколенията, обществото се възпроизвежда, 
съхранява и предава от поколение на поколение опит, светоглед,  
ценности, вярвания, традиции и обичаи, бит, отношения, … От 
една страна, от възпитателните резултати зависи развитието на 
отделната личност и способността ѝ да се интегрира и реализира в 
обществото, и в много голяма степен да постигне благополучие в 
живота. От друга страна, възпитателните резултати детерминират 
развитието, прогреса и качеството на живот в обществото, защото 
то е изградено именно от тези отделни личности с определено 
ниво на възпитаност. Ниското ниво на възпитаност на гражданите 
инспирира трудни взаимоотношения, агресия, липса на законност, 
несигурност. Обратно, колкото по-високо е то, толкова по-
хармонични, хуманни, толерантни и справедливи ще са условията 
и взаимоотношенията в обществото; общество на сигурност, 
порядък и законност, просперитет.  

Цел и възпитателни резултати 
Възпитанието е целенасочен процес. Възпитателната цел е 

хармонично развитие на детската личност. Тя е идеален образ, 
обединяващ „вселената“ от всички позитивни личностни 
характеристики във висока степен на развитие. Логично този 
идеал е непостижим в своята цялост и пълнота. Причините за това 
се откриват в същността на възпитанието като субект-субектен, 
противоречив, многофакторен, сложен, продължителен процес. 
Въпреки това, възпитателният идеал е образец и „пътеводител“ в 
процеса на ръководство на формирането и развитието на децата.  

Собствените характеристики на процеса (противоречивост, 
многофакторност, сложност и трудност, продължителност), както 
и невъзможността да се постигне в пълнота възпитателният идеал 
инспирират и го съпровождат с разнообразни отклонения в 
ценностите и поведението на децата и подрастващите. Тези 
отклонения предизвикват критика, негодувание, възмущение към 
самите деца и поведението им, но и към отговорните фактори за 
тяхното възпитание.  

Години наред в публичното пространство у нас съществува 
спор и взаимни обвинения между два от водещите фактори във 
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възпитанието на децата – родителите и учителите. В научната 
литература подобна дискусия липсва поради яснотата и 
категоричността в теоретичните постановки. Въпреки това, има 
смисъл да се анализират основанията на двете страни, които са 
основни участници (или трябва да бъдат такива) в практическата 
реализация на възпитателния процес. 

 
Семейство и възпитание 

Семейството е първата среда, в която се развива и възпитава 
детето. Отношенията в семейството (между родителите, между 
родителите и децата, между децата и т.н.) са богати и специфични. 
Характеризират се със силна емоционална привързаност и обич, 
взаимност и интимност, доверие, грижа, съпричастност, 
отговорност, обвързаност и зависимост, потребност един от друг, 
… Самата същност на семейството и отношенията между 
членовете му предполагат ангажираността на родителите с 
възпитанието на децата им. Подобна практика е факт от дълбока 
древност и е предмет на научен анализ. „Семейството като 
възпитателен фактор е традиционна теоретико-възпитателна 
проблематика“ (Chavdarova-Kostova, 2016, p. 242). Регламентирана 
е и в нормативните документи като отговорност и задължения на 
родителите, както и като права на децата:  „Чл. 17. Съпрузите са 
длъжни чрез взаимно разбирателство и общи усилия и съобразно 
своите възможности, имущество и доходи да осигуряват 
благополучието на семейството и да се грижат за отглеждането, 
възпитанието, образованието и издръжката на децата“ (Семеен 
кодекс, 2013, чл. 17, чл. 124. ал.1, чл. 125. ал.1 и ал.2). 
Родителството е сложен феномен. Той в никакъв случай не се 
изчерпва само с биологичното зачеване и създаване на детето, 
нито с осигуряване на прехраната и битовите условия. 
Родителството е и грижа и отговорност за личностното развитие 
на детето – физическо, умствено, нравствено и социално развитие 
на детето, за „израстването му като самостоятелна и отговорна 
личност“ (пак там). А това всъщност е възпитателна дейност. 
Отхвърлянето на тази страна на родителството е безотговорност, 
незрялост и  дори асоциалност на родителите. Освен посочените 
основания, делегирането на възпитателни функции на родителите 
се инспирира и от следните предпоставки: 
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- децата съжителстват с родителите от най-ранна възраст, 
когато пластичността на психиката и личността е най-голяма; 

- продължителността на съжителството родители-деца е 
голяма – обикновено до края на детството, а често и след това; 

- безусловност на родителската любов, която предполага 
желание и грижа за добруването на децата, в т.ч. и доброто им 
възпитание; 

- родителите познават най-добре децата си, което е 
предпоставка за адекватност на въздействията и ръководството 
като гаранция за ефективност на възпитателния процес; 

- съществуващите в семейството отношения предполагат 
доверие, уважение на децата към родителите и съобразяване с 
техните изисквания и правила и т.н. 

Всички посочени предпоставки в семейството го очертават 
като изключително подходяща и ефективна среда за възпитание, а 
родителите като фактори с водещо и незаменимо възпитателно 
въздействие. Родителите с пълно основание се разглеждат като 
непрофесионални педагози, притежаващи педагогическите 
предпоставки във взаимодействията със собствените деца – по-
голям опит и зрялост (предимно жизнен, но и социален, 
професионален в определена сфера и др.), наличие на цел и визия 
за развитието на детето, честота и постоянство във 
взаимодействията. Факт е, че преобладаващата част от родителите 
не притежават професионална педагогическа подготовка, но също 
така е факт, че в съвременните условия на 21 век все по-широки и 
достъпни са разнообразни услуги и форми, предоставящи 
информация и възможност на родителите да обогатят 
педагогическата си култура, компетентности и уменията си за 
отглеждане и възпитание на децата по пътя на информалното 
образование (достъпна литература; материали в интернет 
пространството) или да се включат в организирани съвместни 
форми с училищата и/или неправителствени организации като 
лекции и семинари, работа по проекти и клубове (например 
„Работилница за родители“ (Mincheva, Paskova, 2014) и мн. др.). 

Въпреки посочените характеристики, разглеждайки 
възпитателните възможности на семейството, трябва да се 
анализират и неговите ограничения и рискове. 

Няма гаранция за нивото на педагогическата култура на 
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родителите. В тази категория се включват познания и осмисляне 
ролята на родителството – отговорности за отглеждането и 
развитието на децата, същност и цел на възпитанието, принципи, 
методи и подходи за възпитание. Много родители ограничават и 
отъждествяват своите задължения в осигуряване задоволяването 
на материалните потребности на детето – жилище и домашна 
среда, прехрана, финансови средства и т.н. Освен тези базисни и 
много важни отговорности обаче родителите имат и 
задължителните ангажименти за възпитанието на децата си – 
формиране на системата от възгледи и убеждения за света (хората, 
обществото, природата, труда, …), ценности, потребности и 
поведението им. Нужно е време за общуване, съвместни дейности, 
внимание … Педагогическата култура на родителите е различна – 
тя може да бъде както много висока, така и много ниска или 
първична. Родителите са представители на всички групи от 
обществото, те са на различна възраст и различен опит (зрялост), 
имат различен произход, представители на различни етноси, 
изповядват различни вярвания (религии), с различно образование 
и професия, с различна култура, характер и бит. Всички тези 
детерминанти могат да бъдат предпоставки и за различното ниво 
на педагогическата им култура. Ниската педагогическа култура на 
родителите не може да бъде гаранция за качеството на развитие и 
възпитание на децата, често крие рискове за здравето, 
психическото и ценностното им развитие. 

Много често възпитателната цел на родителите се различава 
от обществено утвърдена цел. Подобна диференциация е 
естествена и произтича от същността на целта на възпитанието, 
която се основава на определени идеи и ценности (философски, 
етични, естетически, здравни и т.н.). Те имат своите специфики и 
конкретизация у всяка личност, семейство, общност и общество. 
Коренното противопоставяне на възпитателните цели на 
обществото и тези на семейството прави родителите ненадежден 
дори рисков фактор за възпитание. 

  Тези и други ограничения очертават родителите като 
изключително важен, но не единствен (а често и недостатъчен) 
фактор за възпитанието на децата.  
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Училище и възпитание 
Друг основен фактор за възпитание е училището/детската 

градина (образователни институции). То има комплексен характер. 
Разглежда се като педагогическа среда и обединява редица 
компоненти – специфична материална база, субекти, 
взаимоотношения между субектите, специфични дейности и др. 
Широките функции на образователните институции включват и 
възпитание на децата и учениците (Закон за предучилищното и 
училищно образование, 2016, чл. 3, чл. 24, чл. 25 и др.). Смисълът 
и целта на образователните институции е изпълнение на 
социалната поръчка за „възпроизводство на обществото“ чрез 
подготовка на следващите поколения за пълноценна реализация; 
за подготовка на такъв тип личности, от които обществото се 
нуждае като компетентности, умения, способности, личностни 
качества и поведение. Подобна цел е възможно да се реализира 
чрез педагогическите процеси възпитание, обучение и 
образование, и чрез социализация в рамките на училището.   

В ролята на субекти, ръководещи педагогическите процеси 
(вкл. възпитание) са професионалните педагози - различни 
педагогически специалисти: ръководство на образователната 
институция, всички категории учители, възпитатели, 
педагогически съветник и психолог, социален педагог, логопед, 
рехабилитатори на слуха и говора, корепетитори, треньори и 
хореографи и др. (Наредба № 12, 2016). Образователните традиции 
у нас и в световната практика вменяват на учителите и 
възпитателни функции и цели. Професионалните педагози 
притежават житейски опит и задължителна професионална 
педагогическа подготовка и компетентности, които им позволяват 
да изпълняват професионалните си отговорности и задължения за 
пълноценното развитие на личността на поверените им деца и 
ученици. В рамките на педагогическото общуване учителите имат 
богати възможности за възпитателна работа с поверените им деца. 
За постигането на възпитателните цели и задачи те разполагат със 
значителен времеви ресурс и разнообразни средства – учебното 
съдържание по всяка учебна дисциплина, личността на учителя 
като синтез на лични и професионални качества, педагогическото 
общуване в и извън урока, дейността на децата/учениците. 
Изследване на С. Чавдарова-Костова (2016) сочи, че 
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преобладаващата част (65%) от анкетираните учители считат, че 
„училището несъмнено има“ възпитателни възможности като се 
позовават на различни аргументи (p. 263).  

Наред с безспорните ангажименти и възможности на 
учителите и другите педагогически специалисти за възпитание на 
децата/учениците, сред част от тях съществуват възражения срещу 
възпитателната им функция. Аргументите за тях могат да се 
открият в: 

- неглижиране на възпитателната дейност и въпросите за 
възпитанието в първите години на прехода в България в края на 20 
век. Приоритетите в обществото през този период бяха други – 
идеологически, политически, икономически, финансови и т.н. В 
прохождащата демокрация начело на ресорното министерство не 
винаги се оказваше личност с необходимата педагогическа 
компетентност и култура. Неоспорима вреда нанесе публичното 
изказване и указанията на бивш образователен министър, че 
„училището не възпитава, а само дава знания“ (by Dimitrov, 2016, 
p. 37). Именно тази политика отключи продължаващия и днес спор 
и прехвърляне на отговорност между родители и учители чрез 
абдикирането на образователната институция от нейна иманентна 
функция. Днес държавната политика в образованието е друга, 
поставя се силен акцент на възпитателната работа и ценностното 
развитие на децата, но нанесените поражения в миналото относно 
осмислянето на същността и целта на образователните институции 
трудно могат да бъдат преодолени.  

- претовареността на учителите с ангажименти, свързани с 
процеса на обучение и съпътстващи отговорности и високи 
очаквания. Психическото пресищане от работа с твърде много 
ученици, недостиг на време за индивидуална работа са част от 
предпоставките, които възпрепятстват възпитателната дейност на 
учителите. 

- формално отношение към професията при част от 
учителите. Подобни учители обвързват професионалните си 
функции предимно с дейността и резултатите в хода на 
обучението и отхвърлят ангажименти относно възпитателната им 
роля. Според тях възпитанието е задължение на родителите, 
децата трябва да дойдат в училище вече възпитани, а те да работят 
с едни вече „възпитани“ деца, за да ги „учат“. Подобна позиция е 
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категорично погрешна и неприемлива. Възпитанието е 
изключително продължителен процес. Той протича в единство с 
обучението, учебното съдържание е и основно средство за 
ценностното развитие на учениците. Формирането на личността е 
неравномерен и многофакторен процес. Той не може да завърши 
през първите седем години. Наивно е да се очаква, че семейството 
може да постигне желаните резултати самостоятелно и за толкова 
кратък период. Подобна позиция е показател за липса на 
професионализъм у такива учители, непознаване на 
педагогическите процеси и формална педагогическа 
квалификация.   

- възпитанието е нерегламентиран, труден процес. Липсват 
формални показатели, измерители, оценки-стимули. Изисква се 
висок професионализъм, отдаденост и креативност, които не всеки 
учител притежава. 

- при част от учителите се наблюдава негативна реакция на 
родителските претенции, бягство от  отговорност и прехвърляне 
на цялата грижа за възпитанието на децата върху тях. Учителите с 
възмущение коментират безотговорността и изказвания на 
родители от рода на „Не ме интересува поведението на детето ми. 
Нали това Ви е работата, възпитавайте го! За това Ви плащат.“ и 
други подобни. Подобни изказвания демонстрират 
потребителското отношение и поведение на определена (немалка) 
част от родителите, като една от характеристиките на 
съвременното постмодерно общество – хиперконсумеризъм 
(Sapundzhieva, 2018). 

Посочените аргументи за резервираността на час от 
учителите (и други педагогически специалисти) спрямо 
възпитателната им функция не са основание за нейното 
отхвърляне. Тя е иманентна и много важна част от учителската (и 
други педагогически) професия по пътя на постигане на 
професионалната цел – цялостно формиране на личността на 
детето/ученика. Игнорирането ѝ в много голяма степен изпразва 
от съдържание професията, особено в условията на 
глобализацията и информационното общество през 21 век. 

 
Заключение  
Анализът на предимствата и ограниченията на семейството 
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(родителите) и училището (учителите) като възпитателни фактори 
извежда необходимостта от тяхната съвместна дейност при 
възпитанието на децата. Абсолютизирането на който и да е 
единствен фактор за възпитание е некоректно и вредно. То 
противоречи на педагогическата теория, на същността на 
педагогическите процеси и на принципите на възпитание – 
принцип за единство на възпитателните въздействия и принцип за 
разнообразие на възпитателните въздействия. За ефективност във 
възпитанието на децата е необходима съвместна съгласувана 
дейност на семейството и училището, на различните обществени 
институции и всеки гражданин, а не противопоставяне и 
обвиняване. Сложността, продължителността и противоречивостта 
на възпитанието и съзряването на личността изискват търпение, 
подкрепа и ръководство. Нужно е цялото общество, дори не само 
родители и педагози, да съдействат за тяхното приобщаване и 
израстване.  
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IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN THE 
EDUCATION PROCESS IN MATHEMATICS BETWEEN 

KINDERGATEN AND PRIMARY SCHOOL STAGE 
Maria Atanasova Bozukova 

 
 

Abstract. The new century is very different. On the basis of 
interdependence, humanity has a unique opportunity for industrial 
modernization, alongside the dynamics of technology and communication 
development, information entropy, the volcanic eruption of visual and sound 
culture. This necessitates modernization in the education system /digital 
competences, transversal skills and good continuity between different stages 
of education /, triggered by intense changes in technology and the way of life 
of modern children. In kindergarten and primary education, the foundations 
for developmental learning are laid, where knowledge and skills in 
mathematics education are to be acquired and communicated that are 
applicable in everyday life. 

Key words: modernization, technologies, educational system, 
continuity, mathematics, skills, competencies 
 
 

Увод 
Европейската референтна рамка за ключови компетентности 

за учене през целия живот е приета и дефинирана през 2006 
година. Рамката идентифицира осем ключови компетенции и 
различни преносими умения, които съчетават знания, умения, 
отношения – необходими за личностното развитие, активно 
гражданство, социално включване и пригодността за трудова 
заетост. 

Ключовите компетентности са междупредметни и са 
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приложими във всички учебни предмети и училищни дейности, а 
оттук може да направим извод, че и в детската градина. Въпреки, 
че нито една държава не е преминала към образование, насочено 
към придобиване на умения, няколко държави са постигнали 
значителен напредък, една от тях е Финландия. Освен въвеждане 
на правни и учебни рамки за ключови компетентности, някои 
страни са използвали и други стратегии, за да насърчат 
преподаването на умения в детската градина и в по-горните 
степени на образованието. 

През 2012 г. Европейската комисия стартира Европейска 
мрежа за политика в областта на ключовите компетентности в 
училищното образование (КеyCoNet), координирана от European 
Schoolnet. До края на 2014 година повече от сто заинтересовани 
страни са се присъединили към (КеyCoNet). 
(https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/key_compete
nces_for_21st_centu.htm18.07.2019 г.,07,40 часа). 

Детето и неговото развитие – възрастов профил на 6-7 
годишните деца 

„Тази възраст има особено значение в психическото развитие 
на детето, защото през този период то се подготвя за новия тип 
социална общност – училището, която поставя пред него нови 
изисквания. Готовността на детето за училище най-общо може да 
се разглежда в два плана – свързана с растежа и с развитието. 
Първият план е свързан с физическото укрепване на детския 
организъм и съзряването на функциите му. Вторият план – 
развитието, е съотносим с промяната в личностните 
характеристики, които най-често се определят като психическа 
готовност на детето за училище, която е поликомпонентна и 
включва: 
 Умения за игра на детето; 
 Развитието на изобразителната и конструктивната дейност; 
 Развитието на формите на социално взаимодействие както с 

връстници, така и с възрастни; 
 Емоционалната сфера – регулатор на поведението; 
 Познавателната сфера; 
 Мотивационната сфера; 
 Регулация на психичните процеси; [Книга за учителя за 4. 

Подготвителна група на детската градина и в училището, 
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2018, Булвест 2000: 3-4]. 
„Нарастващите потребности на обществото и 

възможностите, които то предоставя, изправят човек пред 
необходимостта от развитие на такива качества, които да му 
осигуряват мобилност и бързо ориентиране в множествеността на 
разнообразието в социален, културен и познавателен контекст. 
Детето също трябва по-бързо да се ориентира в това многообразие. 
У него трябва да се формират умения да отстоява правото си на 
избор и да го упражнява, като зачита и правото на избор на 
другите деца независимо от техните ценности и културни 
различия. Динамиката на процесите в обществото поставя много 
технологични въпроси, между които и концептуалния: Каква 
трябва да бъде системата, по която да се обучават децата, за да 
овладеят необходимите умения? Върху какви основи и с помощта 
на какви подходи трябва да се провежда работата с децата? Като 
базови подходи са: 

- Социално-конструктивистки; 
- Хуманно-личностен; 
- Ситуационно-контекстуален; 

 Компетентностен; [Книга за учителя за 4. Подготвителна 
група на детската градина и в училището, 2018, Булвест 
2000: 13]. 
„Децата, тръгващи на училище са в период на преход с 

голяма значимост за тяхното когнитивно, физическо и 
социоемоционално развитие. Този период, известен като „кризис 
на 7-те години”, е свързан с редица съществени промени, 
настъпващи в живота и дейността на всяко дете” (Petrov, 2005, p. 
23; Vigotskiy, 1972, p. 114-123). „Промените се изразяват в: 

- Създаване на предпоставки за преход към нова доминираща 
дейност и свързаното с това развитие на мисленето, паметта и 
когнитивните умения на детето; 

- Заемане на ново място в системата на обществените 
отношения, свързано с усвояване на нова социална роля – тази на 
ученика; 

- Изграждане на ново отношение към себе си; 
- Формиране на нов тип взаимодействия с възрастните 

/родители и учители/ и с връстниците. 
Реализирането на принципа за приемствеността цели 
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осигуряване на по-плавен и безболезнен преход от детската 
градина към началния етап на образование и запазване на 
единството и непрекъснатостта в развитието на детето, въпреки 
неизбежността и сериозността на настъпващите промени. 

Очертаването на потребностите на обществото, както и на 
границите на интелигентността за определена възраст, са 
основания да формулираме следната цел на  развиващото 
обучение: „развитие на интелекта спрямо нормите на 
съответната възраст, основаващо се на хармония между общия 
интелект и умението и способността да се решават задачи в 
обучението по математика, както и между способността за 
абстрактно-логическо мислене и интуицията”(Petrov). Като 
имаме предвид и целта на средното образование, може да се 
добави: развитие на интелекта предимно чрез “основните 
практически нужни знания и умения” на човека. Така 
формулираната цел като миниконцепция предполага преодоляване 
на противоречието между абстрактно-логическото мислене и 
интуицията и хармонично развитие на интелекта чрез кръговото 
взаимоотношение между уменията в образователния процес по 
математика в ДГ и начален етап, чрез решаването на задачи и 
способността да се решават задачи чрез игри в образователния 
процес по математика като средство за достигане на целта. 

Според Европейската рамка за ключови компетентности, 
математическата грамотност е способността да се събира и 
изважда, умножава, дели и да се изчисляват проценти наум и в 
писмена форма за да се решават всекидневни задачи. Фокусът е 
върху процеса, а не върху крайния резултат – важно е действието, 
а не знанието. 

Научната грамотност се отнася до способността и желанието 
да се използват съществуващи знания и методология с цел да се 
даде обяснение на заобикалящата ни природа. Основните 
елементи от Европейската рамка за ключови компетентности това 
са: знанията, уменията и отношенията /подходите/.  

Основните знания в образователния процес по математика 
са доброто познаване на цифрите и мерните единици и способността за 
използването им в различни ежедневни ситуации, основни методи за 
изчисление, познаване на елементарни форми на математическо 
представяне – графики, формули, статистика 
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Добри познания за математическите термини, понятия и 
концепции, включително съответните теореми по геометрия и алгебра 
Разбиране и познаване на въпросите, на които математиката може да 
даде отговор. 

Уменията се изразяват в способността за боравене с основните 
елементи на математиката, като събиране и изваждане, умножение и 
деление, проценти и съотношения, мерни единици с цел да се 
разрешават ежедневни проблеми, като управление на бюджета на 
домакинството(приход-разход,планиране на разходите, спестявания); 
пазаруване (сравняване на цени,познаване на мерните единици и 
стойността на парите);пътуване и почивка. 

Способност за проследяване и оценка на поредица от 
математически аргументи и откриване на основната идея в дадена част 
от аргумента (особено доказателство) и т.н. 

Способност за боравене с математически символи и формули, 
дешифриране и тълкуване на математическия език и откриване на 
връзката му с естествения език. Способност за общуване за математика и 
на математически език. 

Способност за математически-логично разсъждение (усвояване на 
математически модели на разсъждение: абстрактно и мащабно мислене, 
създаване на математически модели (напр. анализ и моделиране) чрез 
използване и прилагане на съществуващи модели според ситуацията. 

Способност за разбиране и прилагане на (декодиране, тълкуване и 
разграничение между) различни видове математическо представяне на 
обекти, феномени и ситуации, избирайки между различни видове 
техники според ситуацията. 

Склонност към аналитично мислене; способност за разграничаване 
на различни видове математическо изразяване (напр. между твърдение и 
предположение и т.н.); разбиране на математическите доказателства и 
мащаба на дадена идея. 

Способност да се използват помощни средства – вкл. 
информационни технологии. 

Според Европейската рамка за ключови компетентности, 
отношенията или подходите в образователния процес по математика са 
използването на методи за изчисление за решаване на ежедневни 
проблеми, придържането към истината като основа на математическото 
мислене, желанието за търсене на доводи в подкрепа на твърдения. 
Готовност за приемане или отхвърляне на твърденията на околните на 
база на приемливи (или не) доводи или доказателства, интерес към 
науката и  технологиите, вкл. към въпросите на безопасността и 
сигурността, както и етични въпроси; позитивно отношение към 
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използването на реални данни и осъзнаване на нуждата от логика при 
достигане до заключения; интерес към придобиване на научни знания, 
интерес към науката и към кариерно развитие в сферата на науката и 
технологиите.  

Но дали има разлика между умения и способности? При 
способността, опитът на субекта е иманентно ситуиран, а при 
умението всеки нов тип сложна ситуация изисква адекватното и 
овладяване, определено предимно отвън по отношение на 
организмената определеност на индивида. Противоречивата 
същност на формирането на уменията в решаване на задачи в 
образователния процес по математика от гледна точка на 
отношението между интуиция и логика изисква да се формулира 
принцип за сравняването. Той изисква  съпоставянето на 
евристичната структура на решението на дадена задача на 
логическото изложение на решението чрез разсъждения или на 
логическата структура на решението. 

“Една от важните характеристики на преносимия стил на 
умението да се решават задачи е умелата работа с правдоподобни 
твърдения. Тази теза дава основание да се търси и следното важно 
измерение на функциите на умението да се решават задачи. 

 Преносимостта на умението да се решават задачи и 
проблеми  през възрастите и дейностите е основа на 
регулиращата му функция спрямо компонентите на 
образователната компетентност”(Petrov). 

Това  налага извода за многократно включване на дадена 
задача в различни серии, като се усложняват целите, за да се 
постигне необходимата импровизация, особено за поддържане и 
усъвършенстване на умението да се решават задачи, за да се 
развие умението в способност. За да се развие едно умение в 
способност трябва да има многократно повторение на сложна 
ситуация, да има подбор, преобразуване, усложняване на задачата, 
с цел разработване на различни решения и различни серии от 
задачи. 

Едни от ключовите компетентности на 21 век, които трябва да 
притежава съвременната развиваща личност според Европейската 
рамка за развитие са дигиталните компетенции и уменията за учене 
през целия живот.  

Дигиталните компетенции включват умелото и правилно 
използване на електронни средства в работата, в свободното време 
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и с цел комуникация. Тези компетенции са свързани с логично и 
точно мислене, обработване на голям обем от информация и 
развиване на добри комуникационни умения. На начално ниво 
уменията по ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ 
включват употребата на мултимедийни технологии с цел да се 
извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя 
информация, както и да се комуникира посредством интернет. 

Умения за учене “Умението да учим” е желание и умение да 
организираме и контролираме процеса на учене както в 
индивидуална, така и в групова форма. Към него спада 
способността да използваме времето ефективно, да разрешаваме 
проблеми, да натрупваме, обработваме, оценяваме и усвояваме 
нови знания, както и да прилагаме тези нови знания в различна 
среда: у дома, на работа, докато се учим или образоваме. 

Постигането на целта за приемственост в образователния 
процес по математика се осъществява чрез следните четири 
основни групи от задачи (някои от тях характеризираме общо), 
които според нас в голяма степен покриват интелектуалното 
развитие в процеса на обучението по математика. Тяхната 
структура е аналогична на предложената от П. Александров (1990) 
структура в (p. 67-71). 

А. УСВОЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯ - Формирането на 
понятия е основата на информационната база на интелекта. 

Б. ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ - 
формиране на нагледни представи и опериране с тях (често и само 
във вътрешен план), схеми на работа с правдоподобни твърдени, 
разсъждаване от края, разглеждане на частни случаи, 
експериментиране чрез модели, откриване на инварианти, 
дивергентност, предвиждане,  оценка (като процес, обхващащ 
всички етапи на решаване). 

В. РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАЧЕСТВА -  в 
единство с предходните две групи задачи се намира и задачата за 
развитие на някои качества на мисленето. Да не забравяме, че 
всеки е индивидуално умен, че математическите способности 
могат да се проявяват и в по-късни години, че е възможно 
хармонично развитие на общия интелект и математическите 
способности. 

Г. ФОРМИРАНЕ НА ПОЗИЦИИ И ОТНОШЕНИЯ, 
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КОИТО ПОДПОМАГАТ ТВОРЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ - Така 
формулирана тази група подсказва по-добре целевите действия. Тя 
е по-реалистична, тъй като отчита условността на творчеството в 
дидактическите граници. Може би това е най-дълбоката и трайна 
задача на развиващото обучение. 

В една от монографиите си К. Ръсел (1994) на основата на 
обобщението на статистически данни от няколко щата на САЩ 
публикува информация, че едва 19% от 18-годишните ученици 
достигат напълно  равнището на формалните операции. В същото 
време част от изследванията на човешкия мозък, които са 
нараснали през последните 20 години повече от 1000 пъти, 
показват, че растежът на мозъка е скокообразен и в голяма степен 
скоковете съвпадат с възрастите, за които традиционно се счита, 
че се появява преход от един към друг умствен стадий. Според К. 
Ръсел ще възникне сериозно предизвикателство към 
образователните системи в развитите демокрации, ако се окаже 
вярно, че 85% от популацията е способна на формално мислене в 
рамките на 13-14 год. Той добавя, че “само 50% от възрастното 
население достига нивата на формално мислене, а от тях повечето 
мислят формално с понятия и идеи, свързани с професията им 
(Russell, 1994, p. 45) 

Важно изискване, свързано с реализирането на целите на 
интелектуалното развитие в обучението по математика и в ДГ, и в 
училище: целите в обучението трябва да са съобразени с 
логическото съдържание на отделните периоди по Пиаже. 
Например една задача до 12 г. възраст е да се натрупат огромен 
брой възприятийно-действени схеми (подсъзнателно равнище за 
развитие на предусещанията). Въпреки че проблемът да учим 
учениците да мислят е вечна тема, може да се каже, че училището 
в голяма степен е длъжник в тази посока. Задача на 
интелектуалното развитие в периода 13-18 години е да се развие 
способността за прогнозиране (съзнателно равнище). Да се 
вербализират в известна степен и усвоят евристичните похвати, 
като вторично преминат на подсъзнателно равнище при 
функциониране и развитие  на интелекта. 

Развитието на умението и способността да се решават задачи 
в обучението по математика става и през по-късните години, 
където е възможно усвояване на рефлексията към процеса  



YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVI, 2019 
 

30 
 

решаване на задачи. 
„В подхода за формиране на уменията да се решават задачи в 

образователния процес по математика може  да се открои равнище 
на принципи на реализиране. В него засега включваме три 
компонента: 

- акцент на  открояване на управляващи параметри 
(синергетичен подход) на равнище на познавателната 
дейност/активност/ на субекта; 

- висока степен на педагогическо взаимодействие на 
субектите при решаване на задачи; 

- осъществяване на приемственост както между отделните 
етапи на формирането на уменията в образователния процес по 
математика между детската градина и начален етап. 

В контекста на последното може да се каже, че при 
конкретизациите на подхода възниква важен според нас проблем: 
осъществяване на приемственост при реализацията на отделни 
негови ориентири и техни компоненти. 

Ниската преносимост на уменията в обучението по 
математика, невъзможността йерархическата структура на 
осъществяването му да се вербализира в голяма степен и най-вече 
тенденциите за деградация на вътрешната му структура обуславят 
трудностите при реализиране на приемственост и продължителен 
период от време за осъществяването й. Умението може да 
деградира и при продължително упражняване, ако не се 
импровизира“ (Petrov). Следователно реализирането на 
приемствеността като формиране на умение в образователния 
процес по математика в подготвителна група, предполага най-
вече продължителна повторяемост на сложна ситуация, 
усложняване на целите, импровизация и рефлексия. 

Подходящо е да се търсят възможности за реализиране на 
приемственост между противоположни елементи, които образуват 
цялости, и такива, които могат да имат много голяма 
повторяемост. При конкретизацията и мултипликацията на 
елементи от подхода, от гледна точка на  реализиране на 
приемственост, могат да се използват етапите на формирането на 
умението да се решават задачи и фазите на осмисленото учене. 
(Petrov, 2003).  

В (Petrov, 2003, p. 59-61) са откроени пет етапа на формиране 
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на дадено умение, които са аналогични на тези в  (Minchev, 1991): 
начинаещ, напреднал начинаещ, компетентност, опитност, 
експертност. Направен е опит те да се разгледат от гледна точка на 
фазите на осмисленото учене (Schuell, 1992, p. 64-77). Въпреки 
това като цяло те трудно се адаптират към умението да се решават 
задачи. Тук описваме характеристики, очертаващи сходството и 
насочващи към спецификата. В последователността на етапите те 
са следните: 

- активно се проучва предметната област на задачата; 
- евристичните операционни структури в умението да се 

решават задачи са „привързани” към конкретни задачи. 
- помнят се целите ситуации (задачи компоненти) като 

особеностите на умението да се решават задачи в дейностен план 
са слабо вербализуеми; 

- усвоява се множество от алгоритми и методи, а някои 
евристични похвати се вербализират и/или усвояват до степен на 
произволност; 

- разбира, действа и научава спонтанно чрез мощни 
евристични процеси посредством навици, нагледни идеи и къси 
мисловни вериги; 

- контролът при решаване на задачи се разпространява от 
резултата към началните етапи на решаване, изгражда се пълно 
„образа на света на задачите”. 

Вече казахме, че „формирането на умението да се решават 
задачи е противоречив процес. Следователно стратегиите, 
съответстващи на следващия етап при усвояване на операционална 
компонента, трябва да съдържат елементи, които позволяват 
преодоляването на някакво противоречие. Илюстрираме казаното 
с три примера.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА 
ИНДУКТИВНИЯ И ДЕДУКТИВНИЯ МЕТОД 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА 
ИДЕЯТА ЗА ИНВАРИАНТАТА 

АНАЛИТИЧНИЯ МЕТОД в образователния процес по 
математика, но от гледна точка на обучаващите” (Petrov, 2011). 

„Развитието на образованието в демократичното общество 
извежда нови тенденции. Интелектуализирането му е една от тях и 
налага структурни и съдържателни промени в организацията и 
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същността на педагогическата практика и резултативността й. 
Подготвителната за училище група придоби статут на 

задължителна, което прави актуален и значим проблема за 
готовността на децата за първи клас. 

Психическата готовност е сложна и динамична структура, 
имаща многоаспектност – интелектуална, мотивационна, 
емоционално-волева. 

Математическата готовност в съвременната педагогическа 
теория и практика се интерпретира като елемент на 
интелектуалната готовност и като пропедевтика на 
математическото обучение”( Petrov, 2005). 

Преносимите умения в педагогическото взаимодействие в 
детската градина са възможност за осъвременяване на 
образователните приоритети. Ключовите компетентности в 
образователния процес по математика в предучилищна възраст 
трябва да се засилват, като се имат в предвид възрастовите 
особености и новообразувания на децата постъпващи в училище.  
Основно средство за осъществяване на познавателния процес по 
математика в детската градина са различните математически и 
нематематически игри заедно с различен дидактичен материал. 
Това са средства, с помощта на които, математиката „може да се 
преведе на детския език” (Galabova, 1998). 

Цел на съвременния образователен процес по математика е 
разработване и въвеждане на методи за повишаване на когнитивната 
активност на децата от предучилищна и начална училищна възраст. 

Основни цели на дейността /ключови компетентности 
според Европейската рамка са дигиталните компетенции/ 

 Прилагане на интерактивни методи в образователния 
процес по математика.  

 Активно включване на ИКТ като средство за оптимизиране 
на възпитателно-образователния процес  в детската градина.  

Методи 
 На конкретните ситуации 
 Групови дискусии 
 Мултимедийни и информационни технологии 
 Метод на проектите 
 Методи на игрите 
 Работа в малки групи 
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Елементите на игра в ситуациите по математика като 
средство и възможност за оптимизиране на резултативността от 
педагогическото взаимодействие и възможност за реализиране на 
преносими умения. /виж  Приложение 1/ 

Обект - Децата от подготвителна група 6-7г. и тяхната 
предматематическа подготовка за развитие личността на детето с 
оглед целта на образованието – основна цел на приемствеността.  

Предмет - Проучване на законите и закономерностите в 
процеса на педагогическото взаимодействие по математика 
(организация, функциониране, технология), в контекста на субект-
субектните отношения между педагога и децата, с цел 
приемственост в образователния процес по математика между ДГ 
и начален етап.  

- Използване на ИКТ в образователния процес по 
математика в ДГ 

- Възможностите, които ИКТ дават на учителите и децата, 
за да постигнат по-ефективен, интересен и забавен 
образователно-възпитателен процес по математика. 

 
Фиг. 1. Модел на Колб 

 
Таблица 1. 

Затвърдяване на знанията за формиране на представи и 
понятия за числата (виж Приложение 6) 

 
4. Активно прилагане 

1. Среща с нова 
информация 

3. Абстрактно 
концепционализиран

е 

2. Рефлективно 
наблюдение 



YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVI, 2019 
 

34 
 

Представяне на учебното съдържание по математика по 
забавен и интересен начин. (виж Приложение 2, 3, 4) 

Методи, форми, инструменти, технологии, фокусирани към 
личностното развитие на децата (виж Приложение 5, 6) 

Днес децата стават все по-обездвижени. Именно затова 
препоръчваме да се наблегне на използването на игри в 
образователно-възпитателния процес по математика в ДГ. (виж 
Приложение 7) 

В играта протичат основните промени в психиката на детето 
от ПУВ (виж Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 
Заключение 
В заключение ще отбележим, че предложените тук форми, 

методи и средства не изчерпват възможностите и обема на всички 
математически модели за работа с деца от предучилищна възраст 
като средство за приемственост на образователния процес по 
математика между детската градина и начален етап. Опитният 
педагог, познаващ себе си добре и познаващ особеностите на 
детското развитие, на детското мислене, може сам да обогатява 
предложената система от форми, методи и средства за формиране 
на елементарни математически представи у децата от ПУВ, с цел 
приемственост между ДГ и начален етап. 
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ЕЛЕМЕНТИ ОТ STEM КОНЦЕПЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО 

ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ В 1 – 4 КЛАС 
Ангелина Ничева Калинова 

 
ELEMENTS OF THE STEM CONCEPT IN TECHNOLOGY 

AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING TO HELP PERSONAL 
DEVELOPMENT IN GRADES 1 TO 4 

Angelina Nicheva Kalinova 
 

Abstract: STEM is the acronym of the first letters in English of science, 
technology, engineering, and maths. This is a training concept that is related 
to inspiring young people to develop in the field of science and technology. 
This concept implies a holistic approach in education - learning all the 
subjects studied to contribute to inspiring students and to educating personal 
qualities for successful realization in the field of science and technology. 
From a didactic point of view, this concept implies unity between content and 
organization of learning, between teaching and learning. 

The implementation of STEM training in elementary school 
corresponds to one of the applications of this concept, namely that 
development itself is an irreversible process characterized by favorable 
sensory periods. The sooner STEM training takes place, the better. In 
economically developed countries there are real practices of introducing 
STEM training even for the youngest children of 3+ years. 

The object of the present study is the technology and entrepreneurship 
education as an element of STEM training in elementary school, and the 
subject - the personal development of students in technology and 
entrepreneurship education as an element of STEM training in elementary 
school. 

The aim of the paper is to present our approaches to technology and 
entrepreneurship education as an element of STEM training to support the 
personal development of pupils of primary school age. 

In the course of the research we carry out the following tasks: 
1. Clarifying the essence of STEM training. 
2. Developing approaches to technology and entrepreneurship 

education to help students' personal development. 
3. Matching the results of technology and entrepreneurship training to 

labor market requirements. 
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1. Същност на STEM обучението в началното училище 
STEM e акроним от първите букви на английските думи за 

наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) 
и математика (maths). Това е концепция за обучение, която е 
свързана с вдъхновяването на младите хора да се развиват в 
сферата на науката и технологиите. Тази концепция предполага 
холистичен подход в образованието – обучението по всички 
изучавани учебни предмети да допринасят за вдъхновяването на 
учениците и за възпитаването на личностни качества за успешна 
реализация в сферата на науката и технологиите. Разгледана в 
дидактически аспект тази концепция предполага единство между 
съдържание и организация на обучението, между преподаването и 
ученето.  

Прилагането на STEM обучение в началното училище 
отговаря на едно от основните положения на тази концепция, а 
именно това, че развитието е необратим процес и за него са 
характерни благоприятни сензитивни периоди. Колкото по-рано 
започне да се осъществява STEM обучение, толкова по-добре. В 
развитите в икономическо отношение страни има реални практики 
на въвеждане на STEM обучение дори при най-малките деца на 3+ 
години. 

2. Подходи в обучението по технологии и 
предприемачество за подпомагане личностното 
развитие на учениците 

За спецификата на обучението по технологии и 
предприемачество в началното училище може да се съди не само 
по Новата учебна програма, но и по Новите учебници за първи, 
втори и трети клас. През следващата учебна година предстои и за 
учениците от четвърти клас да имат нови учебници по технологии 
и предприемачество. Предметът на изследователската ни работа е 
свързан с разработването на подходи за обучение по този учебен 
предмет, които да са в духа на  STEM концепцията за обучение и 
да предполагат възпитаване на такива личностни качества, които 
да съответстват на изискванията на трудовия пазар през 2030 
година. Това е времето, когато сегашните първокласници ще са 
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завършили своето образование.  
Разработването на подходите за обучение се съобразява с 

редица особености, по-важните сред които са: 
- особеностите на развитието на учениците от начална 

училищна възраст – интелектуално, емоционално-
афективно и психомоторно; 

- особеностите на обучението по технологии и 
предприемачество – репродуктивно обучение (работа по 
инструкция и образец) или личностно-ориентирано 
(проблемно-базирано, проектно-базирано и практико-
действено); 

- особеностите на организацията на дейността на учениците 
– индивидуална, групова, съвместна, екипна; 

- особеностите на учебното съдържание – ориентирано по 
възрастов признак за всички ученици или диференцирано 
по степен на трудност за ученици с обучителни проблеми, 
за ученици с нормален за възрастта темп на развитие и за 
ученици с изпреварващо развитие. 

Главна особеност при разработването на подходите за 
осъществяване на обучението по технологии и предприемачество 
в духа на STEM е  поставянето на акцент върху вътрешната 
мотивация на учениците за познавателна и практическа активност. 
Това означава, че при различните подходи се използва 
естественият стремеж на учениците за изява - когнитивна, 
емоционално-афективна и психомоторна. Осигуряваме условия за  
развитие на естественото любопитство на ученика и на неговия 
творчески потенциал; на умението му да наблюдава, да прави 
предположения, да издига хипотези и да прави изводи; на 
умението му да търси решения,  да прави подобрения 
(доконструира, преконструира), да предлага собствени решения и 
иновации, да учи активно – не само да запомня и възпроизвежда 
информация и да следва инструкции, а да наблюдава, да изследва, 
да експериментира, да обяснява.  

Подходите за обучение по технологии и предприемачество в 
духа на STEM са специфични за всеки клас. Тази специфика е 
обусловена от изброените по-горе особености. Така например за 
учениците от първи клас, за които е характерно предметно-
действеното, нагледно образното мислене  и в по-ограничен мащаб 
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абстрактно-логическото мислене, се предвиждат повече 
индивидуални дейности. В тях и чрез тях се осигуряват условия за 
личностна изява - съобразяване с личните желания, интереси, 
предпочитания и наклонности. Заедно с индивидуалната форма на 
организация на дейността на учениците се използва и груповата и 
съвместната дейност. Особеното при тях може да се илюстрира с 
промяната в условията за обучение. 

Първото условие е свързано с промяна в практиката на 
технологичното обучение от всички ученици да се изисква да 
изпълнят всички предвидени дейности. Единственият критерий за 
успешност на такова обучение бе наличието на завършено 
изделие. Като се има предвид, че целта на обучението не е 
изработване на дадено изделие, а чрез активно включване на 
ученика в учебно-трудов процес да подпомогнем неговото 
развитие, в учебника ни по технологии и предприемачество е 
дадена възможност всеки ученик да работи и да постига свой 
успех. Подбрали сме такова учебно съдържание с такива дейности, 
от които учениците да избират и да извършат съобразно своите 
интереси, желания, готовност и способности. Всяко изделие 
предполага различна степен на завършеност и никой ученик не се 
задължава да прави това, което правят останалите ученици.  

В паралелките на масовото училище попадат ученици с 
различни  интелектуални, емоцинално-афективни и психо-
моторни възможности, както и ученици със специални 
образователни потребности (СОП). Обучението с толкова 
разнообразни по възможности ученици е  трудно. Допълнително 
затруднение внася и малкото време за обучение – 35 мин. Няма 
ученик, който да не иска да успее, да е безразличен към участието 
в игрите, в организираните изложби и състезания с готовите 
модели. Всички ученици искат да са успели, но ограниченото 
време, и другите затрудняващи фактори не благоприятстват това. 
Всички ученици не могат да се справят за едно и също време и с 
едно и също качество с едно и също учебно съдържание. Това им 
пречи  да изживеят радост от успеха и чувство за удовлетвореност. 
Известно е, че системните неуспехи демотивират и най-усърдните 
ученици. Поради тази причина диференцираме учебното 
съдържание по степен на трудност. Диференцирането се извършва 
на две равнища: 
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- Първо равнище – по определена тема в учебника едно и 
също изделие се представя в различна степен на завършеност и 
всеки ученик избира до къде да стигне в работата си. За целта на 
страниците на учебника цялостната технология за изработване на 
определено изделие условно е представена в две полета – синьо и 
зелено. Изпълнението на технологичните операции в синьото поле 
гарантира определена завършеност на изделието. Учениците със 
затруднения в познавателната и в практическата дейност ще 
изпълнят достъпни за тях технологични операции и като резултат 
ще имат свое завършено изделие, ще имат свой успех в работата, 
ще изживяват радост и чувство на удовлетвореност и няма да се 
чувстват аутсайдери. Учениците, които са с изпреварващо 
развитие и не се задоволяват с този резултат, продължават с 
технологичните операции, представени в зеленото поле. В него са 
заложени възможности за генериране на идеи и за тяхното 
претворяване на равнище: доконструиране, преконструиране или 
конструиране на изделие с допълнителни функционални 
характеристики; 

- Второ равнище – в технологията за изработване на едно и 
също изделие са представени различни възможности и всеки 
ученик избира по кой начин ще изработи изделието така, че да 
спести време, труд и материали. 

Естествено възниква въпросът дали при такъв подход 
учениците ще могат да овладеят предвиденото съдържание на 
обучението – съответните знания, умения, отношения, 
компетентности. Като считаме, че усвояваните знания в 
обучението по технологии предприемачество трябва да са 
осмислени, в учебника включваме такова учебно съдържание, чрез 
което учениците са в позицията на откриватели – по 
самостоятелен път достигат до смисъла, значението на  
конструктивната, техническата и  технологичната информация. По 
този начин знанията придобиват личностен за детето смисъл – не 
уча, защото се изисква от мен, а уча, защото наученото ми помага 
да се изявявам по-успешно.  Критерият, по който се оценява дали е 
постигнато това, е умението  на ученика да пренася в различните 
практически дейности не предмета на труда, а осъзнатите способи 
за постигане на желан резултат. Във връзка с това, чрез 
подбраните дейности в учебника, наред с определените в 
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програмата умения,  сме предвидили да се формират и т. нар. 
преносими (трансверсални) умения, като акцентът се поставя 
върху осъзнаване степента на  тяхната преносимост. В учебника 
сме заложили разнообразни и редуващи се дейности. Стремежът 
ни е чрез тях да се постигне постепенно овладяване на базисните 
знания и формиране на необходимите умения за самостоятелно 
решаване на актуални за ученика проблеми. Всички научни факти, 
предвидени в учебната програма, са вплетени в решавани 
конкретни практически или познавателни проблеми. Учениците се 
поставят в проблемни ситуации, в които  личната им позиция се 
гради на трите стълба – искам, мога, успявам. Те са базисът, върху 
който търсим йерархията на смислените училищни дейности, 
обогатяващи индивидуалния опит – лична мотивация, 
инициативност, стремеж за довеждане на започнатото до край – 
превръщане на идеята, намерението в конкретен практически 
резултат. Не само дейност по инструкция и образец, не очакване 
на насоки за дейност от някой друг, а избор на смислена 
активност, чрез която ученикът изявява и осъществява себе си. 

Друго условие, което подпомага самоорганизацията и би 
превърнало работата с учебника ни интересна и приятна за 
първокласниците,  е преодоляване на емоционалната зависимост 
на ученика от оценяването и одобрението от учителя. Всеки 
ученик желае да получи одобрение, похвала, отлична оценка за 
извършеното в обучението. Всяка друга оценка се приема 
противоречиво. Често първокласникът приема оценката за труда 
му като оценка за цялостната му личност. За да не се  получава 
така, в учебника даваме свобода на ученика да самооценява себе 
си и да изразява свободно своята самооценка. Известно е, че 
различните хора имат различно отношение към една и съща 
дейност. Така е и с първокласниците, затова е важно да 
предоставяме възможност всяко дете да  мотивира самооценката 
си за извършената работа и за постигнатите успехи. За един 
ученик преодоляването на определено затруднение е велико 
постижение в сравнение с работата на друг ученик, който няма 
тези затруднения. Нужно е да даваме възможност за изява на всяко 
дете и да уважаваме неговите усилия и успехи. За да се постигне 
това, в учебника са включени индивидуални или групови дейности 
за учениците, за качественото изпълнение на които учителят е 
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помощник, подкрепящ, консултант, сътрудник, но не и единствен 
съдник.  

Много близко до условието, свързано с преодоляване на 
емоционалната зависимост от оценяването е условието за 
преодоляване на интелектуалната зависимост на учениците от 
управлението на учителя. Досега успяващите ученици чакат 
учителят да им каже какво да правят по-нататък, докато той се 
занимава с онези ученици, които не се справят със задачите. В 
живота не е така – никой не ни казва как да живеем. Защо тогава 
това да е непроменима училищна практика? В учебника 
включваме дейности, чрез които учениците са в активна  позиция, 
та са активни участници, а не чакащи указания и напътствия.  
Важните решения се вземат от всеки и всеки е отговорен за 
решенията си. Инициативността няма нищо общо с непокорството, 
с нарушаването на приетите правила. Инициативните ученици 
упорстват да осъществят своето решение. Стремим се да 
използваме предимствата на това упорство и чрез по-силните за 
тях дейности ги приучаваме както да вземат собствено решение, 
така също да го осъществяват и да доказват неговите предимства.   

Голяма полза в това отношение допринася проектно-
базираното обучение – използването на проектната работа като 
възможност за  постигане на активна познавателна и практическа 
позиция на учениците.  

Проектите, чрез които учениците навлизат в света на 
науката, технологиите, инженерството и математиката са на 
различна тематика, но какъвто и да е проектът, той е съобразен с 
естествените нагласи на учениците за игра, забавления, изява, с 
любопитството, любознанието, стремежа за откриване на тайни, 
загадки и др.. Проектите не са диференцирани по направления 
наука, технологии, инженерство или математика.  
Осъществяването на кой да е проект изисква използване на вече 
придобитите знания или получаване на ново знание от различните 
направления. И ако в останалите учебни предмети наблюдението, 
сравнението, описанието, провеждането на експеримент, 
предвиждането, прогнозирането, задаването на въпроси, търсенето 
на причини, даването на обяснения, издигането на предположения, 
обосноваването на изводи и презентирането на резултати от 
проучвания се свързва с научното познание, с науката, в 
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обучението по технологии и предприемачество тези дейности са 
свързани и с технологиите, и с инженерните дейности, и с 
математиката. Вярно е, че по-характерни за технологиите са 
идентифицирането на проблем, изследването на възможни 
решения за изработването на определено изделие, за  
оптимизиране на технологичния процес (по-бързо, с по-малко 
ресурс на материали, време и труд), за ефективно използване на 
инструменти (от отвертка до софтуерни приложения), търсенето 
на подобрения, изобретяването и т.н., но тези дейности са 
опосредствани от дейностите, характерни за научното познание. 

Известно е, че обучението по технологии и 
предприемачество се отличава  и по това, че в него се търсят 
решения на техническо или технологично равнище. Тези решения 
са на проблеми от реалната жизнена дейност на хората. Това е 
признака, по който решаването на реални проблеми, използването 
на различни материали за конструиране, дизайн, планиране и 
създаване на неща, които работят да се свързват с третото 
направление на STEM обучението - инженерството. По подобен 
начин стои въпросът и за дейностите, които гравитират към 
математиката. Сравняването, измерването, откриването на модели, 
броенето, изследването на геометрични форми и др. са тясно 
свързани с дейностите в технологичното обучение. 

Ако се разгледа въпроса за базовите науки за учебните 
предмети в началното училище може да се направи извода, че за 
технологичното обучение е невъзможно да се определи само една 
базова наука. Тъкмо обратното в основата на технологичното 
обучение стоят и инженерните науки, и математиката, и научното 
познание като цяло. Това е една от причините на обучението по 
технологии и предприемачество да се гледа като на обучение, 
ориентирано към удовлетворяване изискванията на пазара на 
труда.   

3. Съотнасяне на резултатите от  STEM обучението по 
технологии и предприемачество към изискванията на 
пазара на труда  

Когато се говори за развитие на умения за бъдещето, най-
често се акцентира върху по-активно участие в т.нар. STEM 
дисциплини и те безспорно за важни за иновациите в икономиката, 
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особено за технологичните иновации. Развитието на отлични 
академични и технически знания е безспорно условие, но не е 
достатъчно само по себе си. Все повече изследвания показват, че 
Индустрия 4.0 изисква значително по-широк и разнообразен набор 
от умения. Може да се очаква, че през следващото десетилетие 
най-съществено ще се повишава търсенето на технологични 
умения - програмиране и ИТ умения, математически умения, 
дигитални умения, технологичен дизайн и инженерни умения, 
изследователски умения и умения за сложни анализи на данни. 
Силно търсене се очаква и по отношение на социалните и 
емоционални умения, лидерство и умения за управление на хора, 
предприемчивост и поемане на инициатива, адаптивност и 
способност за непрекъснато учене, емпатия и т.н. Ще се засилва 
ролята на по-високите когнитивните умения за сметка на 
намаляване на значимостта на базисните когнитивни умения, 
техническите умения, сръчност и физически способности. 

Едно е напълно сигурно: сегашният образователен модел ще 
бъде подлаган на все по-силен натиск. Мантрата, че образованието 
е консервативна система и драстичните промени не са желани, 
вече се превръща в сериозен риск за конкурентоспособността на 
днешните ученици на пазара на труда и за успешната им житейска 
реализация. Когато фундаменталното знание не е на ниво, а 
уменията не се разбират добре и не се развиват целенасочено в 
рамките на образователната система, способността на 
икономиката да иновира и да поддържа конкурентоспособност е 
под голяма заплаха. 

Основата за формиране на голяма част от уменията, чиято 
роля на трудовия пазар ще става все по-критична, се създава още в 
ранна детска възраст. Това означава, че ролята на ранното детско 
развитие, която сега често се пренебрегва както от работодатели, 
така и от образователни експерти, ще се засилва. Липсата на 
гъвкавост на учебните програми, фокусът върху енциклопедични 
знания с малък акцент върху насърчаването на самостоятелно 
мислене и развитието на разнообразни умения, ограниченото 
прилагане на смислени образователни иновации като механизъм за 
адаптиране към непрекъснато променящата се среда, ограниченото 
използване на информационни технологии в училище, остарелите 
методи на преподаване, създават сериозен риск от разширяващо се 
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несъответствие между търсенето и предлагането на умения на 
трудовия пазар. Развитието на уменията на учителите е критично 
важно, защото няма как учителите да развиват у децата умения, 
които те самите не притежават. 

Все по-често се поставя под въпрос необходимостта от 
революционна трансформация на образованието, което в днешния 
си вид произвежда специалисти, чиито роли на трудовия пазар 
директно подлежат на автоматизация и по отношение на които 
може да се очаква най-сериозно проявление на ефекта на 
изместването. 

За учениците, които сега постъпват в училище след време 
понятията „професия до живот“ и „работа до живот“ ще бъдат 
непознати. 

Думата, която най-добре ще описва тяхната бъдеща кариера 
е „промяна“. Превръщането на училището от поточна линия в 
гъвкав инкубатор на знания и умения за реализацията в професии, 
които още не съществуват, за използването на технологии, които 
още не са измислени и за решаването на проблеми, чиито характер 
трудно може да се предвиди, изисква ясна визия и готовност за 
промени.  
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      Abstract: The article discusses the concept and the role of 

Information and Communication Technology in the primary schools of 
Kazakhstan in the process of teaching a foreign language. The article 
describes a number of advantages of using information technologies and their 
effectiveness during the foreign language lessons, both for primary school 
pupils and a foreign language teacher. The article also touches on the 
innovative concept of multilingual education, which deserves no less 
important attention in the modern educational system of Kazakhstan. 
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In conditions of the intensive integration of cultural communities, 
the classical model of education is significantly transformed, which, 
while maintaining its basic foundations, begins to generate and develop 
new ideas. One of these innovations exists in the steady trend towards 
the use of ICT during the different subjects, mainly on the lessons of 
foreign language. It is an effective method that helps to stimulate 
pupils' creative activity. 

The problem of the effectiveness of the modern educational 
process is due to the presence of the following contradictions. On the 
one hand, the flow of information that the student must perceive is 
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growing. On the other hand, the student often has a very low 
motivation to learn this information (Danilov, 2009, p. 5). 

For the schoolchildren to successfully use modern information 
technologies, they need to develop systemic thinking and mastery of 
important fundamental concepts (such as information, an object, model, 
system) used in all areas of information activity of a modern person. 
The information approach is becoming one of the fundamental methods 
of cognition at all stages of the continuing education system, which 
determines the special role of information in the modern rapidly 
developing world. The transition to the information society has an 
impact on the whole society, including the education system. This leads 
to the emergence of new concepts related to information and 
communication technologies, and the use of computer technology in all 
areas of modern society. The teacher’s task is to teach the student for a 
finite period of time to transform and internalize a certain amount of 
information with a view to its further use in practical activities 
(Danilov, Ivanov, Mayer, 2007). In solving this problem, the teacher 
can combine traditional methods of training and education with modern 
information technologies, including computer. Using a computer in the 
learning process allows you to make this process mobile, differentiated 
and individual (Danilov, 2011, p. 3). 

Modern children spend a lot of time playing computer games 
since they are more inclined to receive information from ICT tools. 
Thus I think that the materials received from the ICT tools during the 
lessons of foreign language and other subjects will be more clear, 
understandable and effective for the children of primary schools. In 
addition, computer technology greatly facilitates the teacher’s work in 
preparing and finding material for the lesson. 

The teacher’s task is to create the conditions for practical mastery 
of the language for each student, to choose such teaching methods that 
would allow each student to show their activity and creativity. 

Kazakhstan is a multiethnic and multi-religious state with more 
than 126 representatives of different ethnic groups. Russian as a means 
of international communication and as an official language in the 
Republic of Kazakhstan occupies one of the leading positions. For a 
long time, Kazakhstan had been under the power of Russian Empire, 
and then the USSR. Then the Russian language was fundamental 
throughout the Union and was established as the “Language of 
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international communication”. By the time of the collapse of the USSR, 
the aggregate number of Russian speakers in Kazakhstan exceeded the 
number of the ethnic population. 

Within recent years with the development of modern Kazakhstan 
we observe that bilingualism is gradually turning into multilingualism. 
One of the most important strategic goals of the language policy of 
Kazakhstan is the necessity of speaking several languages: Kazakh, 
Russian and English. Kazakhstan is currently implementing overall 
modernization of the education system and embedding a 
multilingualism policy into the educational process as well.  

The First President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, in his 
Message to the people of Kazakhstan “Strategy Kazakhstan-2050” 
notes that for modern Kazakh people knowing and speaking three 
languages is an essential condition for their own well-being (Strategy 
“Kazakhstan-2050”).  

It should be noted that today English is considered not just from 
the prism of a foreign language but as a compulsory language in which 
some basic and typical subjects have been taught. All the stages of so 
called continuous education have adopted the principles of multilingual 
education. The pupils of Kazakhstani primary schools face the problem 
of learning not just the primitive basics according to the study program 
but they also have to study some lessons in three languages at the same 
time. Therefore I think that the lessons conducted according to the 
multilingual system should, definitely include the use of information 
communication technologies.   

METHODS 
In conditions of intensive integration of cultural communities, the 

classical model of education is significantly transformed, which, while 
maintaining its basic foundations, begins to generate and develop new 
ideas. One of these innovations exists in the steady trend towards the 
use of ICT during the different subjects, mainly on the lessons of 
foreign language. It is an effective method that helps to stimulate 
pupils' creative activity. Teachers can use the results of the children’s 
creative activity as illustrative, visual material for the lessons. 
Conducting lessons with the help of computer presentations contributes 
to the development of aesthetic, cultural, communicative, value-
semantic, information competence.  
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Teaching English as a foreign language in elementary grades has 
its own specifics. It is important for children to feel the result of their 
efforts as early as possible. To create such conditions, it is necessary to 
constantly maintain the high activity of each child. 

The pedagogic experience shows that it is quite difficult to make 
teaching a foreign language in primary grades effective at a load of 2 
hours a week using traditional methods. Thu the use of information 
communication technologies can help to solve this problem. 

ICT open up truly unlimited possibilities for a foreign language 
teacher and offer simple and convenient solutions to a wide range of 
tasks, expand the choice of materials and forms of educational work, 
make lessons bright and exciting, emotionally and informatively 
saturated. 

It is vivid that the information technologies are really effective. 
They contribute to the implementation of the well-known didactic 
principles of the organization of the educational process. 

Featuring a high degree of interactivity, information technologies 
contribute to the creation of an effective educational and cognitive 
environment. 

In the process of teaching children using information technology, 
they learn to work with text, create graphic objects and databases, use 
spreadsheets. A child learns new ways of collecting information and 
learns to use them, thus his horizons expand. 

When using information technologies in the classroom, the 
motivation of learning increases and the cognitive interest of pupils is 
stimulated, and the effectiveness of independent work increases.  

Information technologies provide an opportunity not only to 
change the forms and methods of educational activity, but also to 
significantly transform and enrich educational paradigms. Even 
fundamental skills taught in primary schools, such as reading and 
writing, are subject to change. 

The informational competence of schoolchildren is necessary for 
the high-quality development of all educational subjects. Mastery of 
computer culture, the formation of information competence of 
schoolchildren is a necessary condition for including the younger 
generation in the global information space. 

RESULTS 
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The use of ICT allows a teacher to significantly expand the 
presentation of various types of information. With a didactically correct 
approach, a computer and multimedia devices activate students' 
attention, enhances their motivation, develops cognitive interests, 
thinking, attention, develops imagination and fantasy, brings new 
elements to the learning process. The computer helps to make the 
lessons more informative, facilitates the understanding of material and 
makes them more interesting and attractive.  

In order for a child to learn foreign languages to be as effective as 
possible, one must take into account his age characteristics. 

Linguists from the Massachusetts Institute of Technology, after 
conducting a series of experiments and studies, were able to establish 
the best age for learning foreign languages. 

According to them, a foreign language will be learned the most 
effectively at the age of 10 years, when the child’s brain is able to 
quickly memorize and learn the language, having mastered it at the 
native level (https://www.nkj.ru/news/33699/). Therefore, I believe that 
training in this age period should be most effective, and it is possible to 
achieve using information technologies during the foreign language 
lessons.  

The use of ICT in various lessons in primary schools allows to: 
- develop the ability of pupils to orientate in the world 

information flows; 
- apprehend the new materials very clearly and accessibly; 
- master the practical ways of working with information; 
- develop skills that allow the exchange of information using 

modern technical means; 
- intensify the cognitive activities of students; 
- conduct lessons at a high aesthetic level.  
The usage of ICT on the foreign language lessons has the 

following advantages: 
Firstly, students are interested and inspired, there occur some 

emotional outburst. The assimilation of new materials while learning a 
foreign language which belongs to a completely different culture can 
successfully be reached by using multimedia technologies. For 
instance, you can show various videos and / or pictures illustrating the 
language, traditions, values and landscapes of this culture. Indeed, it is 
easier for a child’s memory to save new foreign words in the form of 
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pictures using audio visualizations, than simply by copying them from 
the board. 

Secondly, conditions are created for individualization of 
instruction: the teacher has the opportunity to fix the material, “stop” 
the moment, return to the information of previous lessons, provide self-
examination, control, and presentation support for the lessons.                                                              

Thirdly, participation in activities, for example, through 
educational projects, opens up new possibilities for creativity. Students 
get additional experience in communication, obtaining information, the 
opportunity to prove themselves. A teacher learns to manage 
information flows, becomes an authoritative consultant for students, 
therefore, the interaction between them expands. 

Conclusion 
Concluding all the above mentioned concerning the use of 

information communication technologies during the foreign language 
lessons in primary schools I think that the effectiveness of ICT is 
undoubtedly. ICT open up truly unlimited possibilities for a foreign 
language teacher and offer simple and convenient solutions to a wide 
range of tasks, expand the choice of materials and forms of educational 
work, make lessons bright and exciting, emotionally and informatively 
saturated. 

The pedagogic experience shows that it is quite difficult to make 
teaching a foreign language in primary grades effective at a load of 2 
hours a week using traditional methods. Thus the use of information 
communication technologies can help to solve this problem. 

It should be noted that in order to adopt the method of effective 
using ICT during the foreign language lessons in primary schools of 
Kazakhstan the resource base of the school should be at a high level 
and equipped with the necessary state-of-art devices.  
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Abstract: Supervision is viewed within the process of art-therapy and 

counseling in social work practice as an applied field of social pedagogy. The 
consulting and counseling within the helping professions in the social sphere 
is viewed as an important issue in the university training of specialists 
working with individuals, families and groups with different problems. The 
specifics of the consulting and counseling in the social sphere have been 
defined. On the basis of the analysis and the study of one’s own teaching 
experience as well as the empirical study of the feedback from students` 
opinions conclusions have been made about the problems of the methodology 
of the preparation for the helping professions.  Attitudes towards professional 
counseling, self-estimation of the level of education and expectations for 
realization in the social sphere have been viewed as indirect orientations. In 
the end some generalization are made about the practice of supervision in art-
therapy and counseling in social practice and teaching. 

Key words: supervision, art-therapy, counseling, creative therapy, 
creativity, helping process, social sphere, counseling supervision, helping 
professions, education, ethical frames and considerations 

 
Introduction 

The concept of supervision and counseling in the social sphere is 
a special area in social theory and practice. The term supervision and its 
definition in literature are the aim of this article. Another aim is to 
describe the role and function of the supervision and the supervisor in 
the counseling process. Discussing the tasks of supervision in the 
process of counseling and consultation are the third aim. Supervision as 
form and method of education of the counselors, therapists, social 
pedagogues and workers are the last topic mentioned in the article. The 
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perspectives of preparing the new professionals in social sphere and the 
role of counseling and supervision in this process are one actual 
problem for discussing and deciding not only on theoretical but 
especially on practical level in social work. 

The basis is clarified and a term definition is made about the 
concepts of supervision and its part in counseling and preparation of 
professionals in order to be applied in the social sphere. The tasks of 
supervision in the process of counseling are discussed. Analysis of the 
present practice is made as well.  Supervision is taken up as education 
of the consultants and its model is taken up as a teaching process in the 
social sphere. The place of supervision is defined and it is in the 
preparation of supporting professionals-counselors, advisors, therapists, 
psychologists, teachers and social workers.                                         

Basis and Term Definition 
In the Bulgarian language the term supervision is used as a 

professional term based on the English language in connection with 
counselling, advising and the preparation of professionals in the social 
sphere. It means professional counselling and analysis of the quality of 
the used practice techniques and methods of helping, as well the 
relationship between the client and the therapist /including 
psychotherapy/. In addition, supervision is one of the methods for 
increasing theory and practical preparation and qualification of the 
professionals not only in psychotherapy, but also in the social studies-
management, in social work, organized and leadership counselling, 
different spheres of knowledge and social practice, in the sphere of 
supporting jobs. Supervision becomes essential part of people’s every 
day activities that are practised in the sphere of people’s relationships 
and help, such as psychologists, counsellors, advisors, 
psychotherapists, teachers and social workers. 

The broad definition of the word is connected with the process of 
counselling and is viewed as one of the most effective methods in 
teaching counselling and psychotherapy. It helps professionals to place 
their attention upon the goals and the direction of their work, to form 
systematic ways to reach the strategies and tactics of helping and 
intervention. They manage to realize their mistakes and to correct the 
individual program for correction and modifying of the client’s 
behavior. This research is based on seeing supervision, counseling and 
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advising, psychotherapy and psycho correction as parallel processes. 
They are connected in a common system, thanks to the formation of 
positive transfer, in which are included the unconscious identification 
and the imitation (Kulakov, 2002, p. 14). 

The relationship between counseling and supervision is a task set 
in front of the theory and practice in social work and the methodology 
of the preparation of professionals. In most of the European countries 
supervision is part of the obligatory education of psychologists, psycho 
analysts and psycho therapists, and of counselors, social workers and 
teachers as well. The aim of the following research is to underline the 
specifics of supervision in counseling and in pedagogical work for 
preparation and qualification of professionals in supporting jobs.                  

Supervision as teaching process in the social help work 
The summarized definition of the clinical supervision is a base 

for creating a single model of supervision that can be used in other 
spheres as well. Supervision is “organized, teaching process that 
consists of four interfering goals: administrative, valuable, therapeutic 
and supporting, where the principles are transformed into practical 
habits” (Kulakov, 17). There is focus on the counsellor’s forming and 
developing of personality and habits. The analysis of the different 
characteristics of supervision makes it purposive and organized 
process. Supervision is done when having preliminary planning, setting 
of the time and the parameters of observation and expectations. It is not 
good it to be achieved as a result of improvisation, impulsive or 
accidental actions. The unstructured and the unorganized supervision is 
non effective. The counselors should prepare and present interesting, 
typical or difficult cases. The supervisor should observe the cases 
prepared for the session. There could be a list with example questions 
that can be discussed during the supervision. 

Supervision is a teaching process and without it the preparation of 
supporting professionals would be impossible. It includes the value of 
progress and the individual studying plan of every student. The 
required knowledge and skills are fixed in a plan. 

It should be said that supervision is a process, based on the 
relationship of trust and respect, established by both sides. The 
supervisor is an instructor, advisor, friend, leader, teacher and 
colleague. There should be a cognitive agreement. This position is for 
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beginners in counseling and is quite important regarding the positive 
development in supervision. The principles are transformed into the 
practice. Many counselors have excellent habits. They demonstrate 
empathy, honesty, concreteness and strength. But sometimes they have 
difficulties in defining what and why they have done something. They 
need theory and principles towards which they can apply their practical 
habits. They need to know how to build and check hypothesis. This is 
an education for adults, not for students, and it is done by using 
andragogic means and methods. It is good the supervisor to make the 
supervisee to think over the conception (the theory) and the principles 
(the law) of intervention, which gives the counselor new perspective in 
the concrete situation. The counselor checks the principle by answering 
the questions “Why does this principle work” or “Why it doesn’t 
work”. By gaining experience it turns into habit and works 
automatically. In this way the main function of supervision is to help 
“the transformation of the practice into principles and visa versa”. 

This is “organized process of teaching” that includes teaching, 
advising, modeling and learning. It is intensive, valuable and lasting 
relationship between two or more people that stimulates sensitivity and 
independence. This is “working alliance, that helps for learning and 
improving of specific skills, enlarging the interests of the client, 
understanding personal transfer in counseling and implying the theory 
into practice” (Kulakov, 2002, p. 19). 

The experience around the world approves that supervision is 
obligatory condition for professional counseling and therapy. Its 
institutionalization begins with psychology, but the following 
development is connected with differentiation of different movements 
in psychotherapy and creation of specific models of supervision in all 
established institutions- behavioral, cognitive, personal, humanistic, 
systematic, didactic, developing, procedural, reflexional, and 
integrating. The common thing for all is that the goal is teaching 
professional and analysis of their work. Developed through 
psychotherapy the models of supervision are spread in all spheres of 
counseling including the social and the pedagogical sphere. 

There are different ways, but the most universal in this sphere is 
the integrative way. 

For every client is used a method, specific only for themselves 
and their concrete situation of typical surrounding and correspondence 
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with the micro-sphere- for every patient- their “own” therapy according 
to M. Ericson.  

 The integrative model of supervision is concentrated around 
different moments: process of communication in the counselling 
contact (verbal and non verbal, depth of the contact, emotions, 
rationalization, etc.); informal alliance structure of the session and the 
course; process of conceptualization of the psycho and socio genesis of 
the problem or the symptoms; chosen “target” for change and 
intervention (for example symptom, assessment of personality,  level of 
personal organization, cognitive, emotional, motivating processes, 
inter-personal relations, etc); correspondence in choosing the aims and 
means of intervention; results in the counseling process as whole. The 
integrative model can be best realized through group supervision for 
developing the conception, the strategic and tactical practices, finding 
of “blind spots” and mistakes in the communication with the client 
(patient), defining of emotions and reaction- “ventilation of feelings”. 

Creativity in counseling and psychotherapy in social help care 
Usually counselors and therapists use verbal techniques in their 

work with people combining traditional talk therapy along with art 
making. Not surprisingly, mental health counselors, social workers, 
marriage and family counselors, and psychologists have also used 
various forms of virtual arts and other modalities to facilitate their 
client’ exploration of thoughts and feelings. S. Gladding (2004)as 
counselor educator and supervisor notes that counseling at its best 
capitalizes on creativity to help individuals to express themselves 
personally and uniquely. From this belief, the creativity in counseling 
movements emerged, embracing the ideas that all the creative arts 
invigorate and enliven verbal counseling and traditional talk therapy. 
Counseling which includes arts, music, movement and other form of 
expression, encourages playfulness, divergent thinking, flexibility, 
humor, risk taking, independence, and openness. These qualities are 
believed to be strongly associated with personal creativity and a healthy 
personality (Malchiodi, 2007, p. 40).  Like art therapists, creative 
counselors and psychotherapists have to le supported in their believes 
that increasing an individual’s capacity for creative thinking and 
behavior through drawing, painting constructing, or using one’s 
imagination helps to reduce emotional distress and conflict and 
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enhances  understanding of oneself and others. These creative behavior 
have to support in relationships between helping persons and clients. 
Ultimately it may contribute to good mental health, helping people of 
all ages become more adaptive, resilient, and productive when 
confronted with life’s stress (Malchiodi, 2007, p. 41).   

Counseling Process, Art Therapy and Supervision 
Counselors in the field of helping professions working with 

children or adult clients can use various form of visual arts to facilitate 
different stages of the counseling process.  The key to successfully 
employing art in counseling is to understand the goals of each stage the 
process and then carefully select art directives that are consistent with 
the process and needs to the client (Kahn, 1999). Counselors must ask 
themselves questions as “What needs to be expressed through art 
during this stage?” and “What art activity will help the client move 
through this stage of the counseling process?”. With some client art 
may facilitate the establishment the rapport. With others, it may help 
with the exploration of the clients world, issues, and concerns. In other 
situation, art may best be used to establish therapeutic goals and 
interventions. Counselors have to select art directives to confront 
inconsistencies in thoughts and behaviors, develop and narrow options, 
move a client to action, or help with termination of the therapeutic 
relationships (Gladding & Newsome, 2003, p. 244). 

The art therapists need to be support by supervision in process of 
integrating into different theoretical approaches to counseling - 
especially in psychodynamic paradigm (Kahn, 1999).  For example, a 
person-centered counselors may encourage clients to use art for self-
actualization through self-expression and integration of perceptions of 
self and the environment (Cochran, 1996). A cognitively oriented 
counselor may ask the client to explore irrational thoughts by drawing 
the cartoon strips. A solution-focused counselors may encouraged to 
ask the client to reflect on a time when things were going well with 
drawing. Counselors following a constructivist approach might 
encourage a client to draw a life map representing important things that 
have happened over time, using different colors and symbols to 
represent positive and negative events (Malchiodi, 2003).  

Specific of supervision in art-therapy is that rarely is possible to 
use art (dancing, music, drama), visual, kinesthetic, body oriented 
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movement shapes, symbols, metaphors, transferred use of word or 
phrase and different approaches, underlying on art. The art gives 
opportunities to reflex the experience that may be nonverbal, mono-
sensual or multi-sensual, conscience and not entirely at all. By this 
reason the reflection becomes mediator between counselor and client 
that help them reach to the insight and in the same time to perceive and 
understand their relationships in individual or group therapy (Wilkins, 
1995, p. 256). The art broadening boundaries to understand therapeutic 
relationships and their different aspects, helps insights through a 
delicate interacting projections, actualizes the question of transferences 
and counter-transferences, increases “the empathy ability, helps to 
investigate the mixed emotions or to give a new point of view, to shape 
them as unknown, unfamiliar” (Kielo, 1991, p. 14), to promote the 
decision questions with organizational context and so on.         

Supervision in practice of the use of visual arts in counseling 
In setting up situations for using the visual arts in counseling, the 

best-quality art materials should be purchased so that client who might 
otherwise  be intimidated by the use of this media will become more 
relaxed and creative (Makin, 1994; Nadeau, 1984). Other conditions 
important to visual art counseling sessions are enough space, quiet, 
freedom of movement, encouragement, and time. It is essential for 
those who assist to be patient, too. Just as great art takes time, so does 
psychosocial change. It may take several session before clients actually 
begin to enjoy and benefit from visual art experiences and even longer 
to integrate art into their lives in a productive way (Gladding & 
Newsome, 2003, p.245).  

As with all interventions, it is important in supervising to help 
counselors to establish a relationship with the client based on 
genuineness, empathy, and positive regard. Counselors can ensure a 
reluctant client that the experience is not about artistic ability but, 
instead, is an opportunity for self-exploration using a different medium 
than words. If a client continues to resist, it should be remembered that 
art interventions are not appropriate for all clients, and refusal to 
engage in an artistic experience needs to be respected (Ulak & 
Cummings, 1997). The field offers number of possibilities for clients 
who are willing to engage in visual art experiences are interventions 
involving client sketching, drawing, or painting, using counselor-made 
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drawings or photography. The selection of which artistic intervention to 
use should be based on the clients’ issues and their preferred modes of 
self-expression. The many types of activities that involve sketching, 
drawing, and painting the limited only by the counselor’s and client’s 
imagination (Gladding & Newsome, 2003, p. 245).      

Framing and ethical considerations of applying art in counseling 
A number of considerations need to be taken into account when 

making decision about when and how to use art in counseling with 
adults (Gladding & Newsome, 2003, p. 250-151). If applied in a 
whimsical way, art can be distracting at best and dangerous at worst” 
(Kottler, 1993, p. 252). Approaches become unbalanced if counselors 
present activities without adequate reflection about their purposefulness 
or without allowing a adequate time for processing (Gladding, 1997). 
Related to this point is the potential of using art in a mechanical, 
gimmicky, or otherwise non therapeutic way. When used appropriately, 
the art involve fu use to one’s imagination, enhancing client’ problem-
solving skills and broadening their perspectives.  

The use of arts in counseling may not be helpful to clients who 
are professional artists. “For artists, the use of art in therapy may be 
counterproductive” (Fleshman & Fryrear, 1981, p. 6). In this situation 
the counselor should be directed that using the creative works in 
therapy may result in negative reaction. One reason of this phenomenon 
is that this type of client support themselves through creative 
expression and to be asked to perform in a therapeutic environment 
may fell too much like work. Conceivably, this barrier can be overcome 
if artists are asked to relate in creative ways that differ greatly from 
their professional specialty. 

The another rule that supervisors have to regulate addressed the 
issue of professional other than trained art therapists using art with 
clients (Hammond & Gantt, 1998). Ethical codes dictate that other 
professionals should practice beyond that they   were trained to do. 
However art-therapy trainers and authorities (Gladding & Newsome, 
2003, p. 249) underline opinion stated that “any well-trained counselor  
should be able to talk with a client about a piece of art brought into a 
session” (Hammond & Gantt, p. 275). Further, counselors  should be 
able to prompt  a client to draw or paint an image when taking become 
difficult, clarification is needed, or the client is blocked to describing 
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something. However, it is important to avoid challenging ethical 
boundaries by interpreting the client’s art to the client or making 
generalizations about the meaning of the art to others, such as agency 
treatment team. Counselors need to be conscientious in determining the 
limits of their ability to use art in therapy and recognize when the 
consultations or referral to an art therapist is indicated (Olivera, 1997).  

Other issues associated with the use of art in therapy include 
confidentiality, documentation, ownership, research and publications, 
and displays. As a rule of thumb, artwork should be given all due 
consideration and protection as that of any other form of speech 
(Hammond & Gantt, 1998). Ramifications include using caution when 
entering material into client’ records talking photographs of the clients’ 
artwork only after informed consent has been granted, And adequately 
distinguishing the identity of a client whose work is used in research 
and publications (Gladding & Newsome, 2003, p. 251).  

Supervision in preparation of professionals for counseling and art 
therapy 

The preparation of professionals for social work includes 
obligatory basic knowledge –basic theory courses and some disciplines, 
in which the central place is taken by the methods of social work, 
theory and methodic of counseling. Deeper focus can be reached by 
specialized courses in different types of counseling, designed for 
specific problems, clients and people in need, families and groups. The 
different kinds of practice, training exercises, observation and practice 
in organizations are part of the practical preparation of the 
professionals. Specific methods that are implied in the sphere of 
education excluding the traditional ones are observation and discussion 
of different cases- real, imaginary, teaching cases, role play and drama 
techniques, games and exercises in pairs (counselor-client) and in 
groups of three with the participation of a supervisor, demonstrations, 
listening and observing of counseling records, sessions and discussion 
about press materials, fiction, sharing experience, interviews, talks, etc. 
The applied methods and the different techniques of building 
counseling skills wouldn’t be effective without the role and the help of 
the teacher as supervisor. The supervisor helps students in all ways and 
also helps in communication with other teachers and advisors during 
their obligatory practice and the obligatory state internship. The main 



YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVI, 2019 
 

72 
 

element of the supervision is the help that is needed about practicing 
counseling in the social work. Supervision is an essential element in all 
kind of practice, super visional counseling is obligatory in the first 
years of the beginners. Their preparation and internship takes about 
three-five years and after that a certificate and license can be received, 
as it is made in many European countries. Supervision is essential part 
in the system of qualification and is connected with the requirement to 
be done in every five years, including classes for improvement under 
supervision. 

The preparation of new professionals in the social sphere and the 
voluntary participation of people in different projects are also 
connected with the necessity of help from qualified counselors. 
Together with the necessity of professional improvement, development 
and self-development, supervision presents different types and forms of 
sharing experience, cooperative discussion and problem solving, group 
work, help and support of mental health, prevention of the so called 
“burning and distress syndrome”, in which supervision takes the first 
place. It is necessary to be included as obligatory component in the 
self-preparation programs, and in the qualification and increasing of 
professional preparation of the specialists in the social and educational 
sphere. This can be seen in the universities that prepare students for 
supporting jobs-social and special needs education, social 
activities/work, and psychology. The super visional practice isn’t 
introduced as a norm of education yet. 

On the other hand the social practice requires establishment of 
obligatory points in proving different types of help using the methods 
of the psychological, pedagogical, medical or other kind of counseling. 
Different assessment and super visional forms and scales, self-
assessment questionnaires, made in countries with long experience and 
traditions in this sphere are applied. In Bulgaria there is great 
possibility of applying an instrument that is not tested, adjusted and 
modified for the needs of counseling. It can be said that there is a 
process of intensive exchange and enrichment between practice and 
theory; even in some cases the practice goes forward the theory. The 
development of the theory and the methods in the social and 
pedagogical counseling and advising goes together with the 
approbation and popularization of typical for the Bulgarian practice 
models of supervision that are more and more approved. “What is their 
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scientific validity and effectiveness?” This is a problem which proof 
lies ahead. 
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THE MONTESSORI METHOD IN THE DEVELOPMENT OF 
INITIATIVE IN THE COMMUNICATION PROCESS IN 

CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE 
Diyana Paskaleva Georgieva  

 

Abstract: The research focus of the article is on exploring the 
peculiarities of initiative as an important component in communicating early 
childhood preschoolers deprived of parental care in order to justify and 
evaluate the effectiveness of using alternative technologies for its 
development through the application of the Montessori method. For this 
purpose, an experimental study involving 8 children between the ages of 2 
and 3, who were raised in a medical and social home, was conducted. The 
results reflected the positive effects of choosing the alternative method of 
improving communication initiative in this marginalized group. 

Key words: Montessori method, initiative, communication, children 
deprived of parental care 

 
 

Теоретична обосновка на проблема 
Общуването е феномен, който характеризира психическата 

същност на индивидите в контекста на съгласуване и обединяване 
на техните усилия с цел постигане на общ резултат. То 
представлява целенасочен обмен на информация, мисли, идеи, 
позиции, емоции, оценки между хората в процеса на съвместната 
им дейност. Общуването играе решаваща роля в психическото 
развитие на детето.  

Особена актуалност в наши дни придобива проблемът за 
постигане на комуникативен комфорт в условията на социалните 
домове, където пребивават деца, лишени от стимулираща семейна 
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среда. Домовете за медико-социални грижи осъществяват 
дейността си при спазване на стандартите по отношение на 
качеството на оказаната медицинска подкрепа и осигуряване на 
правната защита на децата. Паралелно с типичните дейности, 
свързани със физическото здраве на децата, в домовете се 
извършва възпитателна и обучителна дейност. 

Независимо от грижите, които се предоставят на тези деца, 
особено се откроява въпросът за тяхното психическо и личностно 
развитие.  

В сравнение със своите връстници, децата, пребиваващи в 
институционалната микроструктура, изостават в цялостното си 
развитие. Задържаният напредък се обуславя от различни фактори: 
проявите на безразличие и равнодушие от околните, незачитането 
на детските интереси и емоционални потребности, наличието на 
бедна на всякакъв вид стимули среда и липсата на достатъчно и 
разнообразни впечатления, ограничените контакти с 
обкръжаващите го лица, оскъдният емоционален тон във 
взаимоотношенията с персонала на социалното заведение. 
Развитието на децата е в пряка зависимост от количеството и 
качеството на впечатленията, които получават, от възможността за 
овладяване на различни видове дейности, за общуване с 
възрастните. Това са перспективи, които не могат да се разгърнат 
напълно в рамките на институционалната грижа. Децата попадат в 
ситуации, които не биха могли да удовлетворят базисни психични 
потребности. Въз основа на многогодишни проучвания на 
психичното развитие на децата, отглеждани в маргинализирана 
среда, през 1984 г. чешките изследователи  Langmeier и Mateichek 
въвеждат понятието „психическа депривация”. Неговата 
дефиниция е в релация със специфично състояние, възникващо в 
резултат на жизнена ситуация, която не предоставя на детето 
възможност за удовлетворяване в значителна степен на основни 
жизнени и психически потребности в течение на достатъчно дълъг 
период от време. В условията на институционалната 
микроструктура авторите извеждат четири основни форми на 
депривация, които задържат цялостното развитие на децата: 
сензорна, когнитивна, емоционална, социална. 

Наличието на депривационен синдром води към 
обстоятелството, че на една година детето все още не е проходило, 
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на две години не е в състояние да изрази своето желание, а на шест 
– не знае каква е функцията на светофара, например. Това е 
същото дете, което търси одобрението на възрастния, неговата 
близост, което има потенциала да сподели всички научени 
стихотворения, да изпее всички песни, които знае, да разкаже 
интересни истории, за да привлече и задържи вниманието на 
комуникативния партньор. Изследванията недвусмислено 
показват, че най-важното условие за пълноценното 
функциониране на децата е наличието на надеждни и емоционално 
удовлетворителни отношения с възрастните (James, 1991). Това е 
изконна потребност и база за здраво психическо развитие на 
индивида, потребност, която не би могла да бъде удовлетворена в 
институционални условия (Todorova-Lipcheva & Rizov, 2008). В 
резултат на силно ограничения достъп до сензорни и когнитивни 
стимули тяхното развитие придобива различни и специфични 
черти.  

В поредица изследвания се проявява фактът, че като цяло 
темпът на развитие и социализация на тази рискова група деца е 
по-бавен поради дефицит на индивидуално внимание и 
емоционална подкрепа, произтичащи от ефекта на установения 
групов начин на живот (Zlatkova-Doncheva, 2016). За лишените от 
майчина грижа деца е типична появата на психическа депривация, 
която рефлектира върху тяхното социално, психическо и 
емоционално здраве, предизвиква отклонения в личностното им и 
интелектуалното развитие. Комплексът от затормозяващи 
емоционални неблагополучия се фиксира трайно в съзнанието на 
децата и води до тяхната изолираност от средата и рефлексии в 
поведението. Несполучливата социална адаптация се манифестира 
с изменение на емоционално-волевата сфера, възникване на 
нервно-психологични разстройства, натрупване на отрицателни 
емоции, недостатъчност в реализирането на сложни функционални 
взаимодействия в социума и пренапрежение на регулативните 
механизми. 

Социалният и психическият прогрес на децата, изоставени от 
родителите си, се стопира необратимо без инициирането на 
целенасочена социално-педагогическа подкрепа и „уникален 
педагогически стил“ (Shivacheva-Pineda, 2019). В 
специализираната литература се откриват различни аспекти на 
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специфика на тази обособена група деца. Кузманова-Карталова 
(2018) ги диференцира по психологически и социално-
педагогически особености. 

Психологическата характеристика включва наличието на: 
- неадекватна самооценка;  
- когнитивен дисонанс;  
- тревожност и страх;  
- емоционални нарушения; 
- чувство на самота;  
- нарушения в социалните роли;  
- недоверие в отношенията;  
- трудности в адаптацията;  
- проблеми с общуването с възрастните; 
Социално-педагогическата характеристика предполага:  
 отсъствие на съответстваща на социалните норми 

ценностна система, което препятства интеграцията им в 
обществото;  

 затруднена творческа дейност и познание, както и липса 
на активна позиция към живота;  

 убеденост в своята непотребност, подценяване на 
способности и отсъствие на достатъчен ресурс за справяне с 
проблемите; 

 дистанциране от връстниците поради формиралото се у 
тях чувство за различност;  

 проектиране върху себе си на всички несполуки, които ги 
съпътстват в живота; 

 емоционално отхвърляне на родителите и в същото време 
силна необходимост от тяхната психологическа подкрепа. 

Сред социалните им характеристики изпъкват: 
- убедеността за недостъпност в притежаването на такива 

ценности, като щастлив живот, материално благополучие, здраве; 
- объркаността и стресът поради невъзможност за постигане 

на мечтите и удовлетворяване на потребностите;  
- липсата на синхрон между желано, очаквано и изпълнимо, 

т.е. децата разбират необходимостта от реализация в живота, но не 
осъзнават необходимостта от образование, от усвояване на 
професия и път за постигане на желана цел; 
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- повишеното ниво на агресивност и тревожност;  
- стремежът към удоволствия;  
- честите бягства от училище, институцията, животът на 

улицата, скитничеството и излагането на рискови ситуации. На 
тези и други фактори, детерминиращи на по-късен етап 
отпадането от училище, е посветена интересна научна публикация 
на Тенева и Лавренцова (2019).  

Особеностите на децата, лишени от родителска грижа, 
произтичат както от спецификата на техния социален статус, така 
и от дефицитите, проявяващи се в цялостното им психическо и 
физическо развитие и породени от социалната ситуация, в която се 
намират. Отличителни черти на на тази рискова група са също: 
високата степен на фрустрация и агресия, емоционалната 
лабилност, ниското равнище на социална компетентност, липсата 
на усвоени просоциални поведенчески модели, детерминирани от 
отсъствието на семейство. Лишението от родители и от семеен 
модел на функциониране прави децата лесно уязвими и 
емоционално незрели. Последното намира израз в бягство във 
фантазна реалност и ненавист към рационалния свят. 
Интелектуалното им развитие може да изостава вторично.  

Депривационната среда неизменно повлиява общуването на 
децата. Потребността от комуникация възниква на по-късен етап. 
Изследванията на авторите показват, че една от най-ярките прояви 
на хоспитализъм е задържаното или отсъстващо речево развитие 
през първата година от живота на детето поради силно 
ограничените контакти с възрастния. Независимо от оскъдната 
речева експресия, при децата, отглеждани в домове, също се 
регистрира потребност от внимание, ласка, любов, зачитане и 
уважение към уникалността на тяхната личност. Силните 
негативни емоции, с които посрещат липсата на удовлетвореност 
на тази потребност, са доказателство за наличието на отрицателен 
социален опит. Той се проявява под формата на страх, обида, 
учудване, тревога. Активното предлагане на контакт от страна на 
възрастния обаче подобрява качествено комуникативния 
репертоар на децата. Появяват се вокализации, радостта се 
изразява с по-широка усмивка и повече смях, а хаотичното махане 
с ръце преминава в протягане на ръце към възрастния. Детето е 
изцяло очаровано от общуването с него и неговият интерес е траен 
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и не се отвлича от други дистрактори. Подобрява се и 
познавателната активност – наблюдава се активна игра с 
подадената им играчка. 

Установените закономерности в овладяването на умения за 
общуване при деца, отглеждани в домове за медико-социални 
грижи, налагат прилагането на алтернативни технологични 
решения, чрез които се реализира тяхното обучение и 
комуникация. В качеството на такава технология встъпва методът 
„Монтесори“. 

Методът „Монтесори“ е създаден от изтъкнатия медик и 
педагог Мария Монтесори преди повече от 100 години и се 
прилага успешно по цял свят. Тя е първата жена – лекар в Италия, 
която формулира идеите си върху разбирането, че първо трябва да 
се стимулира сензориката, а след това да се мобилизира 
интелектуалният капацитет. Убедена е, че децата притежават 
интуитивно знание за това, какво е подходящо за собственото им 
развитие, и че този прогрес е индивидуален при всяко дете. 

Оскъдни са опитите за въвеждане на образователни правила 
– възприемани като универсална ценност подобно на тези на 
Мария Монтесори. Впечатляващ е фактът, че нейната доктрина е 
почитана от хора от най-различни култури и вероизповедания. 

Монтесори е считана за социален реформатор. Според 
нейната житейска позиция истинските причини за проблемите на 
съвременната цивилизация се крият в нейното изграждане върху 
нестабилна основа – обществото взема под внимание само 
ценностите на възрастния. А детето не е получавало подобаващо 
място като творчески и социален фактор, не са били оценявани 
способностите му и неговата потенциална функция като създател 
на социума.   

Въпреки че основава дейността си върху научно издържани 
принципи, тя разглежда детството като продължение на 
сътворението. Вероятно точно тази комбинация от подходи е 
удивителната страна на нейната теза – да провежда точни 
експерименти и наблюдения в духа на науката и в същото време да 
приема вярата, надеждата и доверието като най-ефективните 
средства в обучението на децата (Bagby & Jones, 2010). 

При работа с децата се използват специални средства, 
направени от естествени материали, стимулиращи сетивата. 
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Тяхната изработка се основава на научни концепции, според които 
в процеса на манипулация с тези предмети децата сами откриват 
грешките си. Започва се с по-лесни, а впоследствие се продължава 
с по-сложни дейности, като всеки материал е свързан с 
усвояването на конкретно умение. 

Чрез метода „Монтесори“ обучението е вълнуващ процес на 
откриване, водещ до развитие на концентрация, самодисциплина и 
любов към ученето. Процесът се извършва спонтанно, чрез опита в 
предварително структурираната среда. 

Монтесори използва много от материалите, разработени от 
Сеген, и на тази основа гради собствената си концепция. Запознава 
се и с трудовете на Якоб Перира, който, като съвременник на 
Сеген разчита изключително много на запазената сетивност в 
обучението на глухи деца. Монтесори приема идеята за обучение 
чрез сетивата и чрез директния опит. Тя е последовател и на 
идеите на Русо, реализирани в класната стая от Й. Песталоци в 
Италия и от Ф. Фрьобел в Германия. Като се позовава на 
сензорната стимулация, Песталоци въвежда в своята педагогика и 
движението и разходките сред природата. Неговата методика е 
базирана на схващането за прехода от реалната и конкретна 
стимулация към абстрактното схващане – идея от първостепенно 
значение в педагогическата доктрина на Монтесори.  

В концепцията на Монтесори могат да се открият и 
ориенталски елементи. Нейният седемгодишен престой в Индия 
по време на Втората световна война, като гост на Теософското 
общество, повлиява сериозно нейния светоглед. 

Тя прилага на практика много от заимстваните от други 
изследователи идеи, като изтъква, че първите шест години след 
раждането на детето са най-важните и добавя вътрешната си 
убеденост за необходимостта от следване на детето. Нейният 
метод на образование е модел, при който деца с различни 
умствени и физически способности живеят и учат в естествена 
среда, в разнородни възрастови групи, което от своя страна много 
наподобява обществото, в което ще функционират като възрастни.  

Монтесори препоръчва възрастова разлика от 3 години (3-6 
години, 6-9 години, 9-12 години) с отворен достъп до класовете, 
които децата са свободни да посещават. Тя счита, че всяко дете 
намира свое собствено място и остава там поради естеството на 
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човешката природа. Наред с това  вярва, че всяко дете притежава 
вътрешна сила, която го стимулира да израства и обучава, а това 
може да бъде наблюдавано в спонтанните му занимания. Докато 
следва вътрешната си интуиция, детето намира собствен начин на 
учене и удовлетворение от работата си. То е активната страна, а не 
възрастният. В трудовете си Монтесори подчертава два важни 
принципа: задължението на учителя да помага вместо да осъжда и 
действителната умствена дейност не изтощава, а по-скоро 
подхранва духа на детето. 

Едно от най-революционните й открития е, че децата 
предпочитат работата пред играта. Когато физическите, 
менталните, духовните и емоционалните потребности на децата са 
удовлетворени, те растат щастливи, играят и работят с ентусиазъм, 
учат и създават с желание. Сами разрешават възникналите 
недоразумения и проявяват стремеж към обучение, оказване на 
помощ, грижа за другите и за околната среда. 

Монтесори подчертава фундаменталната разлика между 
възрастния и детето –  детето е в продължително състояние на 
растеж и метаморфоза, докато възрастният е достигнал нормата на 
вида. През различните етапи на своя прогрес детето демонстрира 
различни умствени способности. 

Първият етап (от 0 до 6 години), най-важният, е наречен 
„Попиващ ум“. Това е периодът на трансформация, разделен на: 

 От раждането до 3-та години – подсъзнателен „Попиващ 
ум“. През този етап се формират интелигентността и всички 
психични способности. Главната функция на детето е да придобие 
автономност по отношение на възрастните за основните си 
човешки дейности. То се учи да говори, да ходи, придобива 
контрол върху ръцете си и усъвършенства телесните си функции. 
Развитието на тези основни способности привежда умствения 
потенциал към съзнателно равнище.  

 от 3 до 6 години – съзнателен „Попиващ ум“. Започва 
усъвършенстване на детското съзнание. Отбелязва се стремеж към 
изучаване и овладяване на средата, проявяване на воля. Детето 
вече работи за собственото си развитие. През този период 
личността преминава през големи промени (by Uainar, 2011). 

Вторият етап, известен като среден период или втори етап на 
детството, обхваща времето между 6 и 12 години. 
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Третият етап (трансформиращ) се разполага в диапазона на 
12 и 18 годишна също е подразделен на два подетапа: 

 от 12 до 15 г. – възраст на половото съзряване (пубертет); 
 от 15 до18 години – юношество. 
Друга впечатляваща педагогическа идея е свободата на 

ученика, която позволява просперирането на индивида и 
спонтанното изразяване на детската същност. Свободният избор 
на дейност и естествената концентрация създават дисциплина, ред 
и любов към работата, а последната е наградата, която децата 
очакват.  

Педагогическата мисъл на Монтесори кореспондира с 
връзката между готовността и "чувствителността" на учащия. 
Децата учат повече и по-добре, когато занятията съответстват на 
техните интереси, когато специалистът подхожда индивидуално и 
не се намесва допълнително. Педагогът поощрява работата и по 
този начин създава предпоставки за развитие на концентрацията, 
което привежда към "нормализация". 

Отличителна характеристика на „Монтесори метода“ е, че се 
следва само по една стъпка за обучение: от лесно към сложно и от 
конкретно към абстрактно. Например в предоставения материал, 
чрез който се овладяват формите, не присъстват ярки цветове, 
объркващи детето. В „Монтесори средата“ трябва да има само по 
един артикул от даден вид. Материалите имат вграден контрол на 
грешката, т.е. конструирани с механизми, които да ги коригират в 
случай на грешка от страна на детето. Игнорирането на 
задължителната "поправка" от страна на възрастния не засяга 
самочувствието на децата.  

Материалите улесняват процеса на учене. Ученикът започва 
да включва абстрактни идеи едва, когато е възприел модела и не се 
нуждае повече от съответния материал. Монтесори постулира, че 
детският ум първо трябва да бъде удовлетворен от фокусиране на 
погледа върху цялото, а след това към съставящите го части 
(Lillard, 2012). 

Монтесори вярва, че образованието трябва да следва и да 
хармонира на естественото развитие на детето. Според нея самата 
природа е източник на вдъхновение и децата са удивени от нея. Тя 
обръща внимание на важната връзка и близост до природата, 
които могат да превърнат детето в неин активен наблюдател. 
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Нейно е твърдението, че в съвременния свят достъпът до 
природата е по-необходим от всякога. 

При детето движението се проявява като развитие на ума. 
Научни наблюдения отразяват данни, че интелигентността е 
последица от движението. Движението подпомага психическото 
развитие и има голям принос при овладяването на езика, което е 
едно от най-важните постижения на детската психиката. С 
увереност се подчертава, че най-важната част от живота на човека 
са не годините, прекарани в университета, а първият период – от 
раждането до 6-та година. Това е времето, през което се формират 
всички психологически свойства и не е подходящо използването 
на общоприети методи на обучение, основаващи се на 
преподаване. 

Забележителната визия на Монтесори за малкото дете като за 
"Духовен зародиш" извежда най-важния принцип в нейната теория 
– подрастващото човешко същество не е само биологично или 
психологично създание, а духовна енергия, търсеща израз във 
формата на човешкото тяло чрез физическия свят. Съзнанието 
трябва да се развива и да премине през деликатен процес, който не 
трябва да се смущава. 

Монтесори констатира, че първите 3 години от живота са 
период, през който детската личност и характер започват да се 
изграждат благодарение на постнаталната умствена и духовна 
дейност на детето. То трябва да измине дълъг път докато стане 
независимо и самостоятелно.  

Детето попива майчиния език, култура, религия, 
предразсъдъци, обичаи, нрав, като ги въплъщавайки в себе си и 
започва да ги обича. През първите 6 години от живота си то 
притежава съзнание, което функционира много различно от това 
на възрастния. Причината е подсъзнателното проникване на 
огромно количество информация, на усещания и впечатления, 
получавани от заобикалящата го среда. В този ракурс Монтесори 
издига хипотеза за наличие на подсъзнателно умствено състояние, 
което има творчески характер. Това на практика са т.нар. 
сензитивни периоди – време на интензивна психическа 
възприемчивост. Детето попива средата си толкова отблизо, че тя 
става част от него. По този начин то обогатява опита, въз основа 
на който по-късно ще управлява съзнателния си живот.  
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Този удивителен "попиващ ум" превръща детето във 
възрастен. Структурираната среда създава основните 
предпоставки за оптимално развитие. Тя предоставя аргументи за 
конструктивна и целенасочена дейност (Murray, 2012). 
Обстановката е приятна, релаксираща, топла, комфортна, 
подканваща детето към участие с цел постигане на желанието на 
вътрешната си воля. „Монтесори средата“ е аранжирана съобразно 
принципите на реалността, природата, красотата, чистотата, 
простора, подвижността, свободата и развитието на социалния 
живот. Тя наподобява повече на уютен дом, отколкото на класна 
стая. Стените са с неутрални цветове. Отглеждат се растения и има 
постелки на пода. На картините, окачени на нивото на децата, са 
илюстрирани хора, предмети и сцени от истинския живот. 
Мебелите са с детски размери, леки и лесно преносими, направени 
от дърво. Всичко в средата е достъпно до децата. Стаята е 
подредена според различните дейности: от реалния живот, 
сензорни, езикови, математика, география, биология, приложни 
изкуства и др. На двора има достатъчно място за физически 
активности: тичане, скачане, хвърляне, катерене, строене, копаене, 
игри с пясък и вода и др. 

Организираната среда включва специалните Монтесори 
материали, подпомагащи формирането на когнитивните умения. 
Това са инструментите, които удовлетворяват и стимулират 
развитието на интелектуалния потенциал, вътрешното желание за 
самоизграждане, духовното им развитие. Материалите носят на 
детето радост и удоволствие от работата. Те го подготвят 
индиректно за предстоящия процес на обучение. 

Комбинираните възрастови групи в Монтесори средата 
поощряват усвояването на социални умения, тъй като децата учат 
едни от други. По-големите са пример за по-малките, обичат ги и 
им помагат. Научават се на търпение и толерантност към по-
малките си комуникативни партньори. Малките деца от своя 
страна се опитват да ги имитират. 

Ролята на възрастния е от особена важност. Той моделира и 
се грижи за средата, която трябва да посрещне потребностите на 
детето за себеизграждане. Възрастният встъпва в качеството на 
медиатор между структурираното пространство и детето. Той дава 
насока, без да се намесва в полаганите от детето усилия или да 
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налага собствената си воля. Специалистът поощрява уважението, 
любопитството, творчеството, поемането на отговорност и 
демонстрира правилното използване на материалите. Внимателно 
следи за прогреса на всяко дете. 

Малкото дете проявява любознателност към околния свят и 
има потребността от свободно движение и изследване на средата. 
То само избира заниманията, удовлетворяващи потребностите му, 
без ограничение на времето за работа с предпочитания материал. 
Под свобода на малкото дете Монтесори има предвид 
неутрализиране или ограничаване на препятствията, които могат 
да се превърнат в бариера за естествено и пълноценно развитие, а 
не насърчаването на външни действия, водещи до безредица – 
резултат от безцелна дейност. 

В своята педагогическа практика Монтесори знае как да 
насочва процеса на развитие на детето и да поддържа специално 
организираната среда. Тя наблюдава всяко дете и разбира кога то е 
готово да премине в следващия етап на обучение по съответния 
предмет, планиран за изучаване в учреденото от нея училище. В 
нейните уроци използва стратегия, чрез които започва словесната 
формула и оставя детето да продължи самостоятелно (например, 
Това е….; Дай ми….). 

„Монтесори методът“ включва образование чрез развитие и 
стимулиране на всички сетивни системи чрез прилагане на 
систематична методология и релевантни материали. Тази 
индиректна подготовка е известна под името дистанционна 
подготовка. Трите най-важни принципа в представения метод са: 
наблюдение, индивидуална свобода, подготовка на заобикалящата 
среда. 

Детето с типично развитие обича реда и конструктивните 
занимания. То отрано се изгражда като дисциплинирано и 
щастливо. Първата цел, която трябва да бъде постигната според 
Монтесори, това е т.нар. нормализация. После следва 
образованието.  

Множеството наблюдения върху децата позволяват на 
Монтесори да стигне до извода, че детският ум организира 
информацията първо чрез създаване на обща диференциация, а 
след това следва фиксиране на детайлите. Задълбочените й 
психологически и медицински познания върху човешката природа, 
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основани на нейните наблюдения, формират същността на нейния 
метод. Тя изработва списък на вещите, които децата според нея 
харесват или не, за да има възможността да прилага на практика 
своите принципи.  

Придобиването на автономия, естеството на която се 
променя през различните етапи в хода на детското развитие, е най-
важният елемент от образователния процес. Независимостта играе 
жизненоважна роля за формирането на волята, характера и 
личността, които са отличителни характеристики за еволюцията на 
човешкия индивид. Тяхното усъвършенстване преминава през 
„пътеката на непрестанен труд“ (by Uainar, 2011). Независимите 
деца, според нея, са по-щастливи. Обратното води към зависимост 
от възрастните, към чувство за собственост, страх, към агресия, 
комплекс за малоценност, психосоматични заболявания. 
Възрастният е този, на когото се пада важната задача за 
идентифициране на причините за появата на тези отклонения, 
както и тяхното стопиране. Той стимулира прогреса, като предлага 
интересни занимания с цел концентриране на енергията на детето 
в съзидателна и продуктивна дейност. Възрастните трябва да се 
опитат да открият и каква е причината за тези отклонения. 

Мария Монтесори постулира, че дисциплината не е факт, а 
начин на живот. Истинската “вътрешна дисциплина“ е повече 
резултат от непрестанно израстване (Timoshenko, 2015). 

В контекста на разглеждания метод спазването на 
установените норми се приема като вътрешен импулс на 
съзнанието. Детето има способността да контролира собствените 
си действия и да прави позитивен избор, като обръща внимание на 
своето поведение. Самодисциплината е в директно обвързана 
позиция с укрепване на волевия компонент. Съблюдаването на 
правилата е в строга зависимост от носенето на отговорност за 
последствията. Фундаменталното правило, формулирано от 
Монтесори, гласи: “Грижи се и уважавай всички хора, всички 
живи същества и всички материални неща в нашата среда!“ (by 
Uainar, 2011). 

Самата Монтесори лансира разбиране, че е открила не 
образователен метод, а по-скоро истинската детска природа и 
нейните безгранични способности за развитие и усъвършенстване. 
Водещите й идеи за образование са много различни от 
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общоприетите и се отличават ярко със своята уникалност. Тя 
изповядва философия, според която истинската роля на 
образованието е да съдейства на истинския живот. Дефинира 
образованието като "външна помощ за душата в напредъка към 
нейната еволюция". 

Фактологичният материал, получен в хода на литературния 
обзор, обосновава необходимостта от провеждане на изследване, 
установяващо резултативността на метода „Монтесори“, чието 
приложение е тясно обвързано с формирането на важни 
компоненти от процеса на общуване при деца, лишени от 
родителска грижа. 

Методология и методика на изследването 
Възникването и формирането на комуникативната дейност е 

едно от основните направления на психическото и личностното 
развитие на децата в предучилищна възраст. Представеното 
изследване е фокусирано към развитието на инициативността, като 
един от най-важните компоненти в процеса на общуването, чрез 
използването на алтернативни технологии. 

Обект на експерименталното изследване е общуването при 
деца от начална предучилищна възраст. 

В качеството на предмет се определя развитието на 
инициативността в процеса на общуване чрез прилагане на метода 
„Монтесори“ при деца, отглеждани в домове за медико-социални 
грижи.  

Цел, задачи и хипотеза на изследването 
Според формулираната хипотеза се допуска, че развитието 

на инициативността в общуването при деца от начална 
предучилищна възраст, се осъществява  по-ефективно чрез 
използване на метода „Монтесори“.  

Целта на изследването е обвързана с проучване на 
особеностите на инициативността като важен компонент в 
общуването на децата от начална предучилищна възраст, 
отглеждани в домове за медико-социални грижи, и обосноваване и 
оценка на ефективността от използване на алтернативни 
технологии за нейното развитие чрез прилагането на 
метода„Монтесори“. 

Целта се декомпозира на следните задачи: 
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1. Анализ на специализираната литература, отразяваща 
разглеждания проблем. 

2. Определяне на дизайна на изследването. 
3. Създаване на релевантна методика за изследване. 
4. Анализ на получените резултати и формулиране на 

съответните изводи. 

Методи на изследване 
Използваните изследователски методи са: 
 Анализ на литературни източници. Основната цел на 

метода е да представи обективен анализ на съществуващите по 
конкретния проблем научни данни. Проучването на литературните 
източници изисква преди всичко техния подбор по конкретната 
тематика на изследване. Текстът на аналитичния обзор отговаря на 
строго определени изисквания.  

 Наблюдение. В конкретното изследване се осъществява 
наблюдение върху поведението на изследваните деца по време на 
експерименталните ситуации и по време на режимните моменти. 

 Беседа. Провежда се беседа със специалистите от 
персонала, участващи в обгрижването и възпитаването на 
изследваните деца: педагози, социален работник, педиатър, 
медицински сестри. 

 Анализ на основната документация по отглеждането в 
ДМСГД на всяко от изследваните деца. 

 Математико-статистически методи. Математико-
статистическите методи обезпечават изучаването и добиването на 
информация чрез анализ и интерпретация на емпиричните данни. 
Tук се включват планирането и организирането на събирането на 
данни чрез проучвания и експерименти. 

Участници в изследването 
Експерименталното изследване е проведено през учебната 

2018 – 2019 г. В експеримента участват 8 деца на възраст от 2 до 3 
години. По полов признак 5 са момичета, а 3 – момчета. Всички 
деца се отглеждат и възпитават в условията на ДМСГД. 

Процедура на изследването  
Изследването се представя от два изследователски блока. 
В първия изследователски блок се използва тест на М. 
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Лисина, адаптиран към българската културна матрица от К. 
Тагарева през 2004.  

Основна форма на общуването с възрастния през третата 
година е ситуативно-деловото общуване. Една от най-важните 
негови характеристики е, че освен използването на предметно-
действени средства детето активно оперира и с речеви кодове. 
Поради това идентифицирането на общуването се осъществява 
успоредно с диагностицирането на речевия потенциал. 

При някои деца от тази възраст започва формирането на 
извънситуативно-познавателното общуване, при което детето 
разгръща своята любознателност към предмети и събития, които 
са извън рамките на конкретната ситуация. Елементи на 
извънситуативно-познавателното общуване са детските въпроси, 
проявеният интерес към разказите на възрастния, към съвместното 
разглеждане на картинки, стремежът за съобщаване на някакви 
сведения на възрастните. Определянето на равнището на развитие 
на извънситуативно-познавателното общуване дава възможност да 
се установи перспективата в процеса на развитие на общуването 
при детето. 

Един от основните параметри на общуването е 
инициативността. Използвани са следните диагностични ситуации: 

Ситуация 1. „До възрастен“. 
Цели: 
1. Определяне на предпочитаната от детето форма на 

общуване при минимална комуникативна активност на възрастния 
– ситуативно-делово или ситуативно-личностно общуване. 

2. Определяне на нивото на инициативност в общуването. 
Процедура: Възрастният се позиционира на минимално 

разстояние от детето и в рамките на една минута наблюдава 
неговото поведение без да инициира контакт. 

Ситуация 2. „Съвместна игра с възрастния“. 
Цели: 
1. Определяне на нивото на развитие на ситуативно-

деловото общуване. 
2. Определяне на нивото на развитие на пасивния и активния 

речник на детето. 
Процедурата обхваща 3 акцента: 
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 Първи епизод. Възрастният предлага на детето съвместно да 
разгледат играчките, които са разположени на масата. Показва му 
различни предмети и задава въпроса „Какво е това?“. Ако детето 
не даде отговор, възрастният назовава обекта и го стимулира да 
повтори след него. 

Втори епизод. Възрастният инструктира детето да му подаде 
два предмета един след друг, а след това да му подаде същите 
предмети, но едновременно. Следва стимулиране на детето за 
едновременно подаване на два предмета. Специалистът предлага 
на детето да постави куклата на столчето, след това – под 
столчето. Ако детето се затруднява, възрастният сам изпълнява 
действията, като ги коментира. Следва предложение към детето да 
повтори действието. Възрастният стимулира детето да избере 
определен предмет от тези, които се намират пред него в няколко 
екземпляра. 

Трети епизод. Съвместно предметно взаимодействие. 
Възрастният предлага на детето да поиграят с играчките. Пита го, 
коя от играчките му харесва най-много. В случай, че то избере 
(покаже, вземе, назове) играчка, възрастният и детето започват да 
играят с нея. Ако се затруднява при избора, възрастният му 
предоставя играчка и се реализира взаимодействие, предполагащо 
участието на двамата партньори (подаване на топка, каране на 
количка, подреждане на кубчета). 

Скалата за оценяване на инициативността като параметър 
на общуването има следното съдържание: 

Висока степен (3 бала): детето активно подканва възрастния 
да се присъедини към действията му и за тази цел използва 
разнообразни стратегии: задаване на въпроси, подаване на 
предмет, насочване на погледи и др. 

Средна степен (2 бала): детето проявява инициатива във 
всички ситуации, но действията му са еднообразни. 

Ниска степен (1 бал): детето рядко (два или три пъти) 
проявява инициативни действия и предпочита да повтаря след 
възрастния. 

Отсъствие на инициативност (0 бала): детето не проявява 
никаква инициативност и пасивно гледа към комуникативния 
партньор.  
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Вторият изследователски блок разкрива равнището на 
инициативност чрез прилагане на „Монтесори метода“. 

Основните правила за провеждане на занятията по метода на 
Монтесори имат следното съдържание: 

1. Занятията с определен „Монтесори материал“ да се 
провеждат след като детето добре познава материала. 

2. Занятието трябва да е онагледено и кратко. 
3. Детето само да донася образователните артикули, да знае 

мястото им и да има формиран навик да ги прибира след 
приключване на работа с тях. 

4. Занятието да бъде ясни и недвусмислено. 
5. Бавните и разбираеми действия играят решаваща роля. Да 

се използват кратки словесни формули. Да не се пречи на 
съприкосновението на детето с материала. Специалистът е длъжен 
да показва цялата последователност на действията при работа със 
съответния материал, така че детето да ги опознае и репродуцира. 

6. Веднага след разбиране и изпълняване на задачата детето 
трябва да премине към извършване на самостоятелна работа, а 
педагогът да наблюдава.  

7. Срамежливите деца да се стимулират, но никога да не се 
заставят да изпълняват демонстрираните упражнения. 

8. Когато детето се научи самостоятелно да оперира с 
материала, тогава са допустими комбинации и вариации с 
различни материали. 

9. Най-важно е първото занятие. След дълга и интензивна 
работа с материала да се закрепят изработените навици и да се 
премине към усвояването на нови понятия. 

Особено значение имат устните стратегии, които са 
тристепенни: 

1 степен – Това е…… 
Специалистът показва предмета и ясно и отчетливо 

произнася неговото название, което води до формиране на 
асоциативни връзки. 

2 степен – Дай ми….! 
Специалистът продуцира наименованието на обекта, а детето 

го взема, за да му го подаде, постави на масата или да го отнесе на 
мястото му. Разнообразието от инструкции стимулира детето към 
постепенно усвояване на реда без да се губи интересът към 
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заниманието. Повторенията трябва да са многобройни, интересни 
за детето, като се отчита силния му стремеж към движение. 

3 степен – Какво е това? 
Специалистът показва предмета и стимулира детето да го 

вземе. Пасивният речник се активизира. Детето идентифицира 
предмета и го назовава. 

Всички процедури се провеждат в отделна стая, в която са 
разположени детска масичка и столче. На масичката са поставени 
„Монтесори материали“: 

- десет розови дървени кубчета, вариращи по размер от 1 
куб. см. до 1 куб. дм.; 

- кутия, съдържаща 6 цветни дървени плочки: 2 сини, 2 
червени, 2 жълти; 

- 4 различни по големина гайки и болтове; 
- 2 торбички, всяка от които съдържа малки твърди 

предмети (чаена лъжичка, макара, голямо копче, камък, монета, 
ключ, шишарка и детска количка); 

- малка саксия със стайно растение. 
Ситуация 1. „До възрастен“. 
Цели: 
1. Регистриране на предпочитаната от детето форма на 

общуване при минимална активност от страна на възрастния: 
ситуативно-делово общуване (СДО), извънситуативно-
познавателно общуване (ИПО), ситуативно-личностно общуване  
(СЛО). 

2. Определяне на нивото на инициативност в общуването. 
Процедура: Възрастният се настанява на малка дистанция от 

детето и в рамките на една минута наблюдава поведението му, 
като не проявява инициатива. 

Ситуация 2. „Съвместна игра с възрастния“. 
Цели: 
1. Определяне на нивото на развитие на СДО. 
2. Определяне на равнището на развитие на рецептивната и 

експресивната реч на детето. 
Процедура: Експерименталната ситуация обхваща 3 епизода: 
Първи епизод. Възрастният предлага на детето да разгледат 

заедно играчките, поставени на масата. Изчаква детето да си 
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избере играчка и да я назове. Ако детето не прояви интерес, 
възрастният му показва последователно играчките, изговаря „Това 
е….“ и стимулира детето да го имитира. 

Втори епизод. Възрастният стимулира детето да му подаде 
предмет, като вербализира с „Дай ми…!“. След това следва 
едновременно подаване на два обекта. Възрастният предлага на 
детето да вземе шишарката и да я постави на столчето, след това – 
под столчето. Ако детето се затруднява, възрастният сам 
изпълнява действията, като ги коментира. Следва предложение 
към детето да направи същото.  

Трети епизод. Възрастният пита детето коя от играчките му 
харесва най-много. При положение, че то избере (покаже, вземе 
или назове) играчка, комуникативният партньор започват 
съвместна игра с нея. Ако се затруднява в своя избор, възрастният 
му предлага играчка и кооперативни действия, което предполага 
участието на двамата партньори. Специалистът отново задава 
въпроса „Какво е това?“. 

Скалата за оценяване на инициативността е същата, както 
при методиката за изследване на общуването по М Лисина. 

Данните от наблюдението се нанасят в протокол, на който за 
всяка експериментална ситуация се отбелязват проявите и се 
отбелязват оценки за инициативността.  

Резултати и дискусия 
Анализът на данните от двата експериментални блока 

(фиг.1), изведени при проучване на инициативността на децата в 
процеса на общуване с възрастен, показва, че средната стойност 
при използваните вербални и невербални комуникативни средства 
по М. Лисина е 56%. По-висок количествен показател е отбелязан 
след прилагане на „метода Монтесори“ – 67%. 

При провеждането на двете експериментални изследвания 
(по М. Лисина и по М. Монтесори) децата оперират с различни 
средства за изразяване на инициативност, които варират от липса 
до проява на широка инициативност. Използваните патерни могат 
да се диференцират на експресивно-мимически, предметно-
действени и речеви. 
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Фиг.1. Инициативност на изследваните деца по М. Лисина и М. 

Монтесори 

Експресивно-мимическите средства са насочени предимно 
към привличане  на вниманието на възрастния. Тяхната употреба е 
мотивирана от изострената необходимост от вниманието на 
възрастния при децата, лишени от родителска грижа. 
Регистрираните реакции в експеримента са:  

- въпросителни погледи; 
- плахи погледи; 
- мимика на учудване; 
- срамежливи усмивки; 
- закачливи усмивки; 
- смях; 
- други реакции. 
На фиг. 2 е визуализирано процентното разпределение на 

видовете експресивно-мимически средства за общуване, 
използвани при децата, изследвани чрез подбрания 
инструментариум.  

На фигурата ясно се забелязват по-високите проценти на 
експресивно-мимическите средства за общуване,  отчетени при 
децата, обучавани и изследвани по метода на М. Монтесори.  
Силно впечатление правят по-високите стойности на 
въпросителните погледи (21,88%) и закачливите усмивки (25%)  
при децата, които са работили с „Монтесори – материалите“. 

50%
52%
54%
56%
58%
60%
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66%
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Фиг.2. Процентно разпределение на експресивно-мимическите 

средства за общуване по М.Лисина и М. Монтесори 

Количеството на изследваните експресивно-мимически 
средства в първия изследователски блок по М. Лисина е 
представено от 10 бройни елемента, а по М. Монтесори – от 22. 
Техният общ брой е 32. В първата експериментална част 
демонстрираните въпросителните погледи са 2, докато във втория 
изследователски блок те са 7. При използването на теста на М. 
Лисина са регистрирани 2 плахи погледа и 1 мимика, изразяващи 
учудване. В същото време по М. Монтесори са отчетени 3 плахи 
погледа и 2 мимики на учудване. Общата вялост на експресивно-
мимическите средства проличава и в броя на срамежливите 
усмивки и реакциите със смях: 1 срамежлива усмивка и 1 реакция 
със смях са констатирани при децата, оценени по М. Лисина и 0 
срамежливи усмивки и 2 реакции със смях са наблюдавани след 
прилагане на метода „Монтесори“. Най-голямата разлика в 
резултатите, в порядъка на 15,62%, е отбелязана по отношение на 
закачливите усмивки в полза на „Монтесори метода“. Интерес 
представлява реакцията на Г., която е на 2 г. и 11 м. В първата 
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експериментална ситуация „ До възрастен“ (по М. Лисина) детето 
не забелязва присъствието на възрастния и не използва никакви 
експресивно-мимически средства като израз на инициативност. 
Част от нейния протокол служи като доказателствен материал: 

Възрастният поздравява Г.,но тя не реагира на поздрава. Г. 
забелязва разположените върху масичката играчки.  Внимателно 
сяда на детското столче и започва да ги разглежда.  Погледът й 
се спира първо на топката. Взема я в ръце и започва да я 
подхвърля нагоре. След няколко секунди забелязва, че на 
масичката има количка.  Започва да играе с количката по 
предназначение, като я отмества  напред – назад. През цялото 
време детето не поглежда към специалиста. 

Чрез втория протокол на Г. от експерименталния блок по М. 
Монтесори се проявява фактът за повишаване на нейната 
инициативност по отношение на експресивно-мимическите 
средства. 

 Детето отива до масичката, на която са поставени 
различни предмети.  Разглежда шишарката, тупа я по масата. С 
любопитство посяга към детската количка. Изучава с интерес 
макарата и се усмихва закачливо на възрастния.  

В сравнителен план степента на инициативност  в първата 
експериментална ситуация е по-ниска от степента на 
инициативност във втората, в която това комуникативно 
поведение е характерно повече за възрастния. В първата 
експериментална ситуация той наблюдава и регистрира 
особеностите в поведението на детето, като не проявява 
инициатива, а само поддържа активността на детето. Тези 
констатации могат да бъдат илюстрирани със следния пример – 
участието на 4 годишната Ф., изследвана по М. Лисина. 

 Възрастният посреща детето и му се представя. Ф. не 
забелязва присъствието му и не отвръща на поздрава. Отива до 
играчките, подредени на масата, и започва да ги разглежда. 
Погледът й се спира първо на кубчето, а след няколко секунди 
насочва вниманието си към куклата. Разглежда я от всички 
страни. Куклата бързо й омръзва и Ф. отново поглежда към 
играчките. Между тях открива топка, която леко побутва и се 
смее. Хвърля незабелязан поглед към възрастния. На неговото 
предложение да я вземе, ако желае, поклаща глава в знак на 
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несъгласие.  През цялото време детето не поглежда към 
специалиста. 

Интеракциите при децата са в позиция на силна зависимост 
от присъствието на възрастен. Възрастният е инициатор на 
взаимодействието, организира го и му дава насоченост. По-
голямата активност на възрастния предизвиква и по-голяма 
активност при детето. Затова инициативните действия, които 
използват децата във експериментална ситуация 2, са повече и по-
разнообразни като репертоар. 

Предметно-действените средства за общуване са друга 
група средства, чрез които може да се определи инициативността  
на децата. Те са индикатор за желанието на детето да общува с 
комуникативния партньор. Разкриват готовността на детето за 
взаимодействие. Предметно-действените средства за общуване 
включват както действията с предмети, така и позата на тялото 
(например, имитиране на движенията на възрастния, утвърдителни 
жестове и др.). 

Предметно-действените средства за общуване – обект на 
изследване в този дискурс са: 
- подаване на предмет; 
- използване на посочващ жест; 
- имитиране на движенията на възрастния; 
- хвърляне на предмет; 
- прегръщане на обект; 
- извиване на тялото си като реакция на отказ за изпълнение на 

молбата на възрастния; 
- специфични действия с предмети (чукане по масата, поставяне 

на предмети в устата и др.); 
- утвърдителни кимания. 

  На фиг.3 са изведени резултатите от използваните 
предметно-действени средства за общуване, показващи равнището 
на инициативност при децата, изследвани по М. Лисина и М. 
Монтесори. Отчетени са близки ниски стойности в двата 
експериментални блока.  

Общият брой на предметно-действените средства за 
общуване, демонстриращи степента на изявената инициативност, 
установени чрез теста на М. Лисина, е 7. Във втория 
експериментален блок техният брой е нараснал до 18. 
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Фиг. 3. Процентно разпределение на предметно-действените 

средства за общуване по М.Лисина и М. Монтесори 

От всички 8 деца, които участваха в двете експериментални 
изследвания, само при едно от тях, изследвано по М. Лисина, в 
първата ситуация „До възрастен“ се осъществи контакт със 
специалиста. Детето се приближи до него и му подаде предмет, за 
да изрази желание и покана към съвместна дейност. Този 
комуникативен акт беше съчетан с вокална продукция и се 
отличаваше с интензивна емоционална окраска.  

Тук е представена част от протокола на А., който е на 2 г. и 8 м. 
 Детето влиза в стаята. Възрастният го поздравява с 

усмивка и му се представя. Без да поглежда към него, А. се 
отправя към масата с подредените играчки. Настанява се на 
столчето и с интерес ги изучава. След няколко секунди погледът 
му се спира на детската количка. Взема я в ръце и започва да си 
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играе с нея. Поглежда възрастния и със закачлива усмивка му я 
подава с думите „На!“. Отново отправя погледа си към 
масичката с играчки, от където си избира кубче, взема го и 
започва да го върти в ръцете си. 

На фигурата може да се проследи, че само при 16% от 
децата, работили с материалите на М. Монтесори, се отчита 
използването на посочващ жест за иницииране на контакт. 
Например Е. (на 2 г. и 11 м.), изследвана по М. Монтесори, 
забелязва, че на масичката има детска количка. Обръща се към 
възрастния и му я посочва. В първия експериментален блок не е 
регистрирано използване на това предметно-действено средство. 

По отношение на броя имитиращи движения се наблюдава 
съвпадение на резултатите от двата експериментални блока – 
налице е по едно имитиращо действие. 

При изследване на инициативността чрез предметно-
действени средства по М. Монтесори са констатирани 2 броя 
хвърляне на предмет. Не са наблюдавани прегръщания на обекти. 
Контрастна е ситуацията при изследваните деца по М. Лисина: 
децата не хвърлят предоставените им игри и се отчитат 2 броя 
прегръщане на обектите. 

Например К. (на 4 годишна възраст), изследвана по М. 
Лисина в първата експериментална ситуация „ До възрастен“, 
открива, че на масата има кукла. Взема я и я прегръща, като 
имитира приспиване на бебе. 

Резултатите от изследването на специфичните действия с 
предмети сочат чувствителна разлика в двата експериментални 
блока. Постиженията при използване на „Монтесори метода“ 
бележат стойност от 32% срещу едва 4%, реализирани при теста на 
М. Лисина. 

Посоченият пример от протокола на Ц. (на 2 г. и 4 м.) е в 
подкрепа на по-успешното й представяне чрез прилагането на 
алтернативната технология. 

 Детето влиза в стаята, поглежда възрастния и отива до 
масата с подредените играчки. Най-напред вниманието й е 
привлечено от макарата. След това взема гайките и болтовете и 
започва да чука с тях по масата. Те бързо я отегчават и тя 
започва да играе с детската количка, като я върти в ръцете си. 

И при двете експериментални изследвания бяха търсени 
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инициативни действия в първата ситуация „До възрастен“, като 
извиване на тялото в знак на несъгласие, утвърдителни кимания, 
но не бяха фиксирани такива. Посочените инициативни действия 
бяха проявени от децата във втората ситуация. 

Речеви средства за общуване 
Относно речевите средства, използвани като инициативни, 

може да бъде направен интересен коментар. Установи се, че 50% 
от децата, изследвани по М. Лисина, използват устна реч за 
иницииране и поддържане на контакт. Количествените показатели 
нарастват значително при изследването по М. Монтесори до 62%. 
Например, едно от децата – Ц. (2 г. и 11 м.) във втория 
изследователски блок при експериментална ситуация „До 
възрастен“  произнася няколко фрази, с които показва умения за 
водене на елементарен диалог. Ето част от протокола на това 
комуникативно постижение: 

 Погледът на Ц. се спира на „цветната кутия“. Изважда 
цветните плочки от нея и поставя вътре ключа. Обръща се към 
възрастния с усмивка и му казва: „ Аз искам пълня бебето!“ 
Опитва се да постави и лъжичката в кутийката, но поради 
размерите й тя не се събира в нея. Ц. упорито намества 
лъжичката с думите: „Айде, влизат!“. Обръща се към 
възрастния с думите: „ Кака, виж!“ –  усмихва се“.  

К. (на 4 г.), изследвана по М. Монтесори, оперира активно с 
вербални (речеви) средства за общуване, като последователно 
задава въпросите: „Какво е това?“; „Сега да наредя ли 
кубчетата?“. 

От друга страна, 37,5% от децата, изследвани по 
М.Монтесори, и 50% от участниците в експеримента по М. Лисина 
не използват устната реч като комуникативен модел  при първата 
ситуация „До възрастен“. Приоритетно е наличието на 
експресивно-мимически патерни, жестове, предметни действия. 
Осмислените лингвистични единици – думите не присъстват в 
комуникативната изява на тези деца.  

Сравнителният анализ на използваните средства за общуване 
за изразяване на инициативност води към някои обобщения. 

 Репертоарът на инициативните комуникативни действия на 
децата, отглеждани в домове за медико-социални грижи, е беден и 
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еднообразен. Абсолютната стойност на инициативните действия за 
общуване при децата, изследвани по М. Лисина, е 17, а при М. 
Монтесори – 40. От тях най-голям дял се пада на експресивно-
мимическите средства за общуване – 10 по М. Лисина и 22 по М. 
Монтесори. Количеството на предметно-действените средства за 
общуване е по-малко в сравнение с експресивно-мимическите, 
както по М. Лисина (7), така и по М. Монтесори (18). При 37,5% 
от децата, изследвани по М. Лисина, и 12,5%, изследвани по М. 
Монтесори, в двете ситуации, които предлагат голяма възможност 
за проява на инициативност, отсъства стремеж и желание за 
прилагане на собствен вариант на перцепция, взаимодействие и 
комуникация. Една част от тях изявяват предпочитание за 
изолирано извършване на предметно-действени операции без 
приканване на възрастния към комуникативен акт. Иманентна 
характеристика на общуването е споделянето на комуникативните 
намерения с комуникативния партньор, демонстриращи уменията 
за партньорство в комуникацията. 

 Най-малък е делът на комуникативно-речевите средства за 
общуване. По този показател 50% от децата демонстрират 
постижения. Те са изследвани по теста на М. Лисина. С 12% 
повече са участниците, обучавани по „Монтесори метода“, 
използвали средствата от тази категория. 

Анализът на особеностите в проявите на инициативност и в 
двата експериментални блока показва, че такива действия 
обикновено са плахи, колебливи и в повечето случаи 
кратковременни. Малкото количество реализирани 
взаимодействия оформя картина, типична за децата, при които 
депривационния синдром е силно изразен. При наличие на високо 
равнище на инициативност детето е активно и с удоволствие 
взаимодейства с възрастния, независимо от неговата 
комуникативна позиция. 

 В 25% от случаите (2 деца), изследвани по М. Лисина, се 
установява по-висока степен на инициативност. Същият успех е 
достигнат при 3 от децата (37,5%), обучавани по метода на 
Монтесори. По-големият относителен дял се дължи на факта, че 
едно от децата, което е постигнало нисък резултат при 
изследването си по М. Лисина, във втория експериментален блок 
демонстрира силно желание за интеракция с възрастния. 
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Само при едно от децата се отчита корелация в резултатите 
от двете експериментални части. Въпреки еднообразните се 
действия, то е реализирало средна степен на инициативност и в 
двете моделирани ситуации. Доминират инициативни действия за 
получаване на одобрение или помощ от екзаминатора, привличане 
на вниманието му към играчките или споделяне на удоволствието 
от играта. 

При останалите участници в изследването, дори и при висока 
комуникативна активност от страна на възрастния, особено във 
втората експериментална ситуация, степента на инициативност е 
ниска. Те използват еднообразни средства за общуване с цел 
провокиране на вниманието или одобрението на възрастния, не 
изразяват желанията си за предметно взаимодействие, стремежът 
си към похвали. Предпочитат да повтарят след специалиста и не 
показват активност при контактите с възрастни. 

Заключение 
Предприетото на основата на доказана необходимост 

емпирично проучване, задълбоченият теоретичен анализ на 
специализираната литература, практическата дейност на 
изследователя позволиха фокусиране на вниманието към важен 
въпрос, свързан с търсенето на алтернативни технологии за 
развитие на инициативността при деца, лишени от родителска 
грижа. Не са редки случаите, в които степента на проявената  
инициативност в общуването се разглежда като признак за 
равнището на личностното развитие на детето. Отсъствието или 
слабото развитие на инициативност в процеса на общуване може 
да бъде сериозна бариера за когнитивното развитие и да се 
интерпретира като индикатор за възникнали проблеми в 
мотивационната сфера. Това е ситуация, в която е необходимо 
оказване на мощна подкрепа в посока търсене и откриване на 
вътрешна мотивация (Neminska, 2015). 

Фактологичният материал, получен в хода на изследването, 
обосновава извеждането на аргументирани заключения относно 
резултативността на „Монтесори метода“, обвързан с развитието 
на инициативността като важен компонент от процеса на 
общуване. Той позволява осъществяването на успешно обучение и 
възпитание. Доказал своята ефективност, методът се прилага 
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сполучливо в цял свят. За съжаление у нас все още се отбелязва 
недостиг на Монтесори – училища, градини, центрове, кабинети. 
Липсват и подготвени Монтесори – педагози. Очевидно е назряла 
необходимостта от обучение на такъв тип специалисти в 
съвременната университетска среда. 
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Следвайки международните тенденции в образованието, Р 
България преминава от интегрираното обучение към 
приобщаващото образование, или от медицинския към социалния 
модел за приемане на уврежданията. Следователно 
образователните учреждения трябва да създадат подходящи 
условия за обучение на децата със специални образователни 
потребности, част от които е осигуряване на предпоставки за 
пълноценно участие в двигателното обучение, неразделна част от 
образователния и възпитателния процес. Както в други европейски 
страни, така и в Р България съществуват редица пречки пред 
практическото осъществяване на приобщаване във физическо 
възпитание. Обособени са препоръки в помощ на процеса, 
насочени към създаване на подкрепяща среда за децата със 
специални образователни потребности, важна част от която са 
учителите, които го осъществяват, да имат подходящо обучение. В 
системата на образованието въвеждането на компетентностните 
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модели са добра основа за разработване на учебни планове и 
програми, напълно отговарящи на изискванията на пазара на труда 
и насочени към формиране на комплекс от прагматични знания и 
умения, приложими в професионално значими ситуации като 
проява на високо равнище на експертност (Siderova, 2016, p. 138; 
Delcheva, 2018, p. 4).  

В Р България все още не е узаконен професионален профил 
на специалисти по адаптирано физическо възпитание. Затова ще 
анализираме същността на проблема в международната теория и 
практика. 

Знанията, уменията и компетентностите, които трябва да 
притежават специалистите, за да получат национален сертификат 
(Certified Adapted Physical Educators – CAPE) и да работят като 
учители по адаптирано физическо възпитание в САЩ, се 
обособяват в Национални стандарти по адаптирано физическо 
възпитание (Adapted Physical Education National Standards - 
APENS). Разгърнати са в следните 15 области: развитие на човека; 
двигателно поведение; наука за физическите упражнения; 
измерване и оценка; история и философия; уникални 
характеристики на учащите; теория за курикулума и 
развитието; оценка; учебен дизайн и планиране; обучение; 
консултиране и развитие на училищния персонал; оценка на 
децата и програмите; продължаващо образование; етика; 
комуникация (http://www.apens.org/15standards.html). Или от 
учителя, който ще реализира идеите на адаптираното физическо 
възпитание, съвсем не се изискват единствено знания в областта 
на физическото възпитание и познания за специфичните 
характеристики на учащите се. Неговата професионална 
компетентност за адаптирано физическо възпитание изисква 
широко разгръщане на компетентността през познания за 
развитието и двигателното поведение на човека, до познания в 
областта на курикулума и развитието, дизайн и оценка на 
образователни програми и предлагани услуги в образователното 
пространство, философия, етика, комуникация, което свидетелства 
за високите претенции и очаквания на обществото към 
професионалната дейност на специалистите в областта на 
адаптираното физическо възпитание. 

В Русия специалистите по адаптирано физическо възпитание 
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се обучават в бакалавърска и магистърска програма по 
специалността „Физическа култура за лица с отклонение в 
здравето (адаптирана физическа култура)”. През март 2015 г. 
Министерството на образованието и науката на Руската федерация 
със заповед №203 утвърждава Федералния държавен 
образователен стандарт за висше образование за „бакалаври“ 
(www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/490302.pdf), ориентиран към 
различните видове дейности (включително и в областта на 
адаптираното физическо възпитание), които могат да изпълняват 
завършващите. Там са посочени областта, обекта, вида на 
професионалната дейност и задачите, които трябва да решат 
завършващите. Също така в резултат на обучението си те трябва 
да формират oбщокултурни, oбщопрофесионални и 
професионални компетентности. Както може да се установи от 
настоящия нормативен документ, към специалистите работещи в 
областта на адаптираното физическо възпитание в Русия се 
предявяват сериозни претенции за формиране на професионални 
компетентности в областта на голям комплекс от професионални 
дейности, които са призвани да реализират – педагогическа, 
възпитателна, развиваща, рехабилитационна, компенсаторна, 
профилактична, научноизследователска, организационно-
управленска. Това от своя страна предполага задълбочена и 
многостранна академична професионално-педагогическа 
подготовка на педагозите, които в практически аспект ще 
реализират идеите на адаптираното физическо възпитание. 

В редица страни от Европа, адаптираната физическа 
активност не се признава за самостоятелна специалност и 
професия. В Белгия се свързва с професионалната квалификация 
по кинезитерапия, в Италия е професия на учителите по физическо 
възпитание, специализирали се в работа с деца със специални 
образователни потребности, а в Чехия се насочва към приложение 
в училищна среда и учебното ѝ съдържание е ориентирано към 
адаптираното физическо възпитание (Dasheva, Dzhobova et al., 
2015, p. 196). 

През последните 25 години е налице бързо развитие и 
разпространение на Европейската образователна политика за 
професионална подготовка по специалността „Адаптирана 
физическа активност”. Тя се осъществява в съответствие с 
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европейските изисквания и стандарти за висше образование чрез 
съвместни проекти, мобилност и програми за обучение и 
квалификация. Такива са: 

1) Европейска магистърска диплома (Master's Degree 
postgraduate" - level V+) по адаптирана физическа активност АРА – 
(EMDAPA), Брюксел, 1991 г., с участието на 28 университета. 

2) Европейска университетска диплома (European University 
Diploma „Undergraduate" – level V) по адаптирана физическа 
активност АРА – (DEUAPA), 1997 г., по програмата на 
Европейския съюз „Socrates/Erasmus", с участието на 30 
университета. 

3) Европейска магистърска програма (European Master's 
Degree) по адаптирана физическа активност АРА, по програмата 
на Европейския съюз „Erasmus/Mundus" (2005-2009). 

4) Европейска магистърска програма (European Master's 
Degree) за превенция по адаптирана физическа активност и др. 
(Nikolova, 2009, p. 69-70). 

В представените програми академичната практика в това 
отношение се реализира главно чрез надграждане на 
педагогическата компетентност на педагозите, посредством 
обучението им в магистърски програми в областта на 
адаптираната физическа активност.  

В опит да се унифицира професионалната подготовка в 
областта на адаптираната физическа активност и да се гарантира 
качеството ѝ на европейско равнище през 2010 г., като краен 
резултат от двугодишен международен проект, се въвеждат 
Европейски стандарти в адаптираната физическа активност 
(European Standards in Adapted Physical Activity). В тях се описват 
професионалните компетентности на специалистите в областта на 
адаптираното физическо възпитание, адаптирания спорт и 
рекреация, адаптираната физическа рехабилитация (Klavina & 
Kudláček, 2011, p. 46-62). 

За целта на нашето изследване ще представим резултатите от 
дейността по проекта „Европейска програма за обучение в 
приобщаващо физическо възпитание“ (EIPET, 2007-2009), 
подкрепен от „Леонардо да Винчи“, подпрограма на програма 
„Учене през целия живот” на Европейския съюз. Чрез тях се 
определя рамката от знания, умения и компетентности, които 
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трябва да притежава учителят (неспециалист), за да може да 
осъществи приобщаване на деца със специални образователни 
потребности в заниманието по физическо възпитание. 
Разпределени са в четири ключови области:  

1) Планиране на двигателно обучение, подходящо за деца със 
специални образователни потребности: 

 Адаптиране на учебната програма по физическо 
възпитание, за да отговаря на моментното състояние и нужди на 
всички деца със специални образователни потребности. 

 Оценяване потребностите (текущо, актуално ниво) на деца 
със специални образователни потребности. 

 Планиране на подходящо и развиващо двигателно обучение 
в приобщаващото физическо възпитание. 

 Подготовка на другите деца и околната среда за 
приобщаване на деца със специални образователни потребности. 

2) Обучение на деца със специални образователни 
потребности в приобщаващи условия заедно с децата без 
увреждания: 

 Адаптиране методите за преподаване така, че да отговорят 
на нуждите на всички деца в заниманието по физическо 
възпитание. 

 Управление поведението на децата, за да се осигури най-
подходящото и безопасно двигателно обучение за всички. 

 Комуникация с деца със специални образователни 
потребности и другите, които пряко и непряко участват в 
приобщаващото обучение по физическо възпитание. 

3) Оценяване напредъка в двигателното обучение на деца 
със специални образователни потребности и ефективността от 
приложените стратегии за обучение: 

 Оценяване напредъка в двигателното обучение на деца със 
специални образователни потребности според целите на тяхната 
индивидуална учебна програма. 

 Оценяване ефективността на приобщаващата програма по 
физическо възпитание. 

4) Подкрепа на собственото си и на другите професионално 
развитие и повишаване качеството на обучението на деца със 
специални образователни потребности: 
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 Продължение на развитието на собствените си и тези на 
другите професионални умения и знания. 

 Застъпване за нуждите и правата на деца със специални 
образователни потребности (Kudláček, Ješina et al., 2010, p. 15-16). 

Както може да се установи от спецификата на определената 
рамка, създадена в резултат на Европейската програма за обучение 
в приобщаващо физическо възпитание, учителят (неспециалист), е 
необходимо да притежава знания, умения и компетентности, които 
биха го подпомогнали в осъществяването на приобщаване на деца 
със специални образователни потребности в заниманието по 
физическо възпитание. Неговите специфични знания, умения и 
компетентности се разпростират от познаването на специфичните 
особености на децата с увреждания и възможностите за 
обучението им в приобщаващи условия, през наличие на 
компетентности за  планирането на тяхното двигателно обучение, 
до оценяване на напредъка на всяко от децата със специални 
образователни потребности и подкрепа на собственото си и на 
другите професионално развитие. 

Придобитите компетентности ще помогнат приобщаването 
на деца с различни нарушения – увреден слух, зрителни 
увреждания, обучителни трудности, лека и умерена степен на 
умствена изостаналост, говорни проблеми, хронични заболявания 
(като диабет, астма и др.), физически проблеми и някои психо-
неврологични заболявания (Kudláček, Morgulec-Adamowicz et al., 
2010, p. 20-21). 

В Р България е регламентиран само модел за професионално 
образование и обучение по адаптирана физическа активност и 
спорт за хора с увреждания, който е интегриран в рамките на 
средното образование (Nikolova et al., 2006). 

В Наредба №17 от 27.08.2018 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Инструктор по адаптирана 
физическа активност и спорт за хора с увреждания", обнародвана в 
брой 82 на Държавен вестник от 05.10.2018 г. са включени: 
входящите изисквания за минимално образователно и 
квалификационно равнище или професионален опит; описание на 
професията; цели и резултати от обучението; изисквания към 
материалната база и обучаващите. Единиците, които са посочени 
като резултати от обучението, са разделени в три групи: обща, 
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отраслова и специфична професионална подготовка. Към 
последната се отнасят резултати, свързани с формиране на 
компетентности в областта на адаптираната физическа активност и 
спорт за хора с различни увреждания – ментални, зрителни, 
слухови, физически и хора в пенсионна възраст 
(https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_ADAPTIRANA-
AKTIVNOST.pdf). 

От 2003/2004 г в учебния план на Национална спортна 
академия (НСА) в ОКС „Магистър“ се изучава програмата „Спорт 
за високи постижения“, в учебната структура на която е включена 
специализация по „Адаптирана физическа активност и спорт в 
училище“ (Nikolova, 2009, p. 71-72). 

От 2004/2005 г. в ОКС „Магистър“ се изучава програмата 
„Адаптирана физическа активност и спорт (за хора с 
увреждания)“. Завършилите придобиват професионални 
компетентности за изготвяне и приложение на специализирани 
методики по вид спорт с обучителна, тренировъчна и 
рекреационна насоченост (в свободното време и отдиха) за хора с 
увреждания в различни възрастови групи; за планиране, контрол и 
оценка на ефективността на реализираните адаптирани физически 
активности и спорт; за разработване на спортни проекти за хора с 
увреждания, като средство за образователна и социална 
интеграция и здравна профилактика; за използване на 
терапевтичния ефект на адаптираната физическа активност и 
спорт в рехабилитационната дейност на хора с увреждания 
(www.nsa.bg/bg/page,1403). 

От 2019/2020 г. в ОКС „Магистър“ се открива програмата 
„Адаптиран спорт и приобщаващо образоване“, насочена към 
разширяване и задълбочаване на усвоените в бакалавърска степен 
фундаментални теоретични и методико-практически знания и 
умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и 
специализирана подготовка в областта на адаптираните спортове и 
приобщаващото образование с акцент върху приобщаващото 
физическо възпитание (http://www.nsa.bg/bg/page,2114). 

От 2014/2015 г. в ОКС „Бакалавър“ се въвежда програма по 
“Треньор по адаптирана физическа активност и спорт (АФАС)“ с 
професионални умения за организиране, ръководство и 
провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по 
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адаптиран спорт (www.nsa.bg/bg/page,131). 
От 2002/2003 г. в учебния план на НСА се изучава базовата 

задължителна дисциплина „Адаптирана физическа активност“ за 
трита факултета – треньорски, учителски и кинезитерапия 
(Nikolova, 2009, p. 71-72). 

В рамките на висшето образование отделни модули по 
адаптирана физическа активност са част от учебните планове на 
всички факултети в България за подготовка на специалисти по 
физическо възпитание и кинезитерапия към университетите във 
Велико Търново, Благоевград, Пловдив, Русе и Шумен (Nikolova et 
al., 2006, p. 5). Анализ на учебните планове на водещите 
университети (Софийски университет „Св. Климент Охридски”; 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Югозападен 
университет „Неофит Рилски”; Великотърновски университет „Св. 
Св. Кирил и Методий”; Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”; Тракийски университет; Русенски 
университет „Ангел Кънчев”), в които се обучават студенти по 
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 
обаче показва, че такива липсват в подготовката на детските и 
начални учители. Или специалистите в Р България, които работят 
непосредствено с децата в детската градина и началното училище, 
не формират в академичната си подготовка компетентности за 
приобщаване на децата със специални образователни потребности 
в заниманията по физическо възпитание. 

В САЩ, Русия и други европейски страни е обособен 
професионален профил на специалистите по адаптираното 
физическо възпитание. На европейско равнище е 
структурирана рамка от знания, умения и компетентности, 
които трябва да притежават учителите по физическо 
възпитание, за да приобщават деца със специални 
образователни потребности в двигателното обучение. В Р 
България в средното и висше образование е организирано 
обучение и се формират професионални компетентности в 
областта на адаптираната физическа активност, включително 
и за учителите по физическо възпитание. Не така стои 
въпросът с детските и начални учители, които са учители по 
физическо възпитание съответно в детската градина и 
начално училище. Те не получават подобна подготовка и 
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съответно не формират компетентности в тази област. 
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Abstract: The article presents part of an ongoing study to examine the 
level of application of research training in an academic setting. This paper 
focuses on the empirical data and the results from a survey of university 
professors from the Faculty of Education at Trakia University. It deals with 
the problem in two areas: scientific-theoretical and reflexive-empirical. The 
scientific and theoretical part reflects on the relation between the quality of 
training and research training. The reflexive-empirical part outlines the results 
and summaries of the study. The survey used to conduct the survey examines 
areas such as reflection and self-reflection in teaching. 

Keywords: research training, methodology, higher education 

 

Качеството на обучение е широко теоретично и прагматично 
понятие. В настоящия контекст се разглежда в аспекта на 
рефлексивната методология, субект-субектния и дейностен 
подходи. Изследователското обучение се отнася до използването на 
знания, придобити чрез проучване и развиване на собствения обем от 
знания. При това обучение студентите се насърчават да задълбочат 
изследването върху педагогическия феномен. Също така да работят по 
иновативни изследователски задачи, конструирани от преподавателя. В 
процеса на изследователското обучение всеки студент следва собствен 
път за изграждане и организиране на знанията. Той се учи как да учи, а 
не как да  запаметява информация. Този учебен процес се коментира от 
D. Georgieva (2019) като изграждане на „лична професионална 
философия“. 
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Целта в изследователското обучение е да се организира 
учебна среда, в която студентите да проучват разнообразни 
аспекти на педагогическите проблеми. Тази среда има физическа, 
мотивационна и психологическа характеристика. Тя се организира 
и управлява от преподавател с нова визия и перспектива за 
обучението. Изследователското обучение е многопластов процес, 
включващ академичното майсторство на преподавателя. То е 
свързано с умения за контекстуално използване на собствената 
фундаментална психолого-педагогическа и методическа 
подготовка.   

Методология и технология на изследователското обучение 
Методологията на изследването разкрива общия подход към 

„изучаване и обясняване на процесите и явленията на обучението“ 
(Petrov, 2016). В настоящето изследване при разглеждане на 
методологията „акцентът пада върху общотеоретичното равнище 
на научния инструментариум, върху общите методи и подходи, 
върху фундаменталните взаимоотношения между теория и метод, 
цели и средства“ (пос. изт.) Основен подход в настоящата 
методология е изследователският. Функцията на изследователския 
подход се проявява „в способността на научните понятия да служат не 
само за фиксиране на вече достигнати знания, но и като инструмент за 
по-нататъшното развитие и обогатяване“ (Kozhuharova, 2012). 

Спецификата на изследователското обучение се изразява, не 
толкова в количеството познания, които получават студентите, а в 
операционалните методи за реализиране на познавателна дейност.  
Развиването на умения за целенасочена познавателна дейност е 
възможно само чрез активните практически действия на самия 
студент. Ето защо се смята, че изследователското обучение е 
операционален личностно-ориентиран процес. Акцентът е върху 
начините на придобиване и практическо реализиране на 
познанията.  

В изследователската методология водеща роля има изборът 
на преподавателя - на методологичен инструментариум и 
изследователска ориентация. Ето защо важна роля има 
методологическата култура на преподавателя и неговото умение за 
методологическа рефлексия. Това е умение за анализиране на 
собствената си научна дейност, критично разбиране и творческо 
прилагане на определени понятия, форми и методи на познание. 
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Дефинирането на този феномен може да се нарече - 
„методологичен интеграционен комплекс“.  J. Doncheva (2016) 
разбира методологичния комплекс като „цялостен процес на 
взаимодействие..., при който образованието от статично, от 
йерархично се превръща в процес, във взаимодействие, в 
мултипликация“. T. Borisova (2017) разбира този комплекс като 
процес, в който се стимулира умението да „формулираме основна 
мисъл, да селектираме нужната от ненужната информация и да я 
предадем със свои думи“. Екип учени (Lazarev, Stavrinov, 2006) 
определят, че методологичният интеграционен комплекс отразява 
професионалната готовност на преподавателя за управление на 
процеса на изследователското обучение.  

Емпирично изследване 
Основни компоненти в методологията на изследователското 

обучение са:  методологичен интеграционен комплекс и 
рефлексивна технология. 

Целта на емпирично изследване е да се изследва 
приложението на два компонента на изследователското обучение.  

Задачи на емпиричното изследване: 
1. Проследяване на преподавателската рефлексия към 

познавателната активност на студентите. 
2.  Проследяване на преподавателската саморефлексия към 

собствения опит на преподаване и оценяване на студенти. 
3. Очертаване на тенденции в развитието на 

изследователското преподаване в академична среда.  
Анкетата, чрез която се осъществява проучването 

(Приложение 1) се състои от три части: паспортна, рефлексивна, 
саморефлексивна.  

В първата част анкетираните вписват имена, университет и 
учебна дисциплина, по която преподават. Втора част от анкетата 
отразява преподавателската рефлексия върху процеса на 
познавателна и учебно-изследователска активност на студентите. 
Съдържа три основни твърдения. Третата част на анкетата е 
насочена към преподавателската саморефлексия – как се 
преподава на студентите, така че да увеличат техния интерес и 
мотивация. Съдържа три основни твърдения, свързани с 
оценяването и приоритетните методи на преподаване. Примерните 
тезисни отговори, от които преподавателите избират във втора и 
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трета част на анкетата, са операционални компоненти на 
изследователското обучение. По този начин, в границите на 
проучването, се очертава цялостният бекграунд на 
преподавателската рефлексия и саморефлексия.  

Емпирични данни 
Представените емпирични данни са обвързани с процесите 

и нагласите на преподаватели от Педагогически факултет на 
Тракийски университет. Те са част от едно по-обширно 
проучване, което не е предмет на настоящата статия. 

Паспортна част. В емпиричното изследване са включени 20 
университетски преподаватели от Тракийски Университет - 
Педагогически факултет.  

Втора част. Първият въпрос "Мислите ли, че студентите, с 
които работите…“ е свързан с преподавателската рефлексия. 
Изборните отговори - тези допълват въпроса.  

За първата теза – „участват активно в учебния процес?", 
отговорите на преподавателите формират следните емпирични 
данни:  

- „в малка степен”  - отбелязват 15% (3 бр. от 
преподавателите);  

- положителен отговор „да“ - отбелязват 30% (6 бр. от 
преподавателите); 

-  „Не“ (отрицателна активност) - отбелязват 55% (11 бр. от 
преподавателите). 

За втора теза  „ изпълняват с интерес поставените учебни 
задачи“  

- положителен отговор „Да“ отбелязват 25% (5 броя) от 
анкетираните;  

- отговор „в малка степен  посочват останалите 75% (15 
броя).  

За третата теза „проявяват интерес към изучаваните 
проблеми“  

- положителен отговор „Да“ отбелязват - 30% (6 броя) от 
анкетираните  

- отрицателен отговор „Не“ отбелязват 30% (6 броя);  
- отговор „в малка степен“ посочват 40% (8 броя). 



TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 
 

121 
 

 
 

Фиг. 1. Преподавателска рефлексия- „Познавателна активност“ 

За втори въпрос „Смятате ли, че студентите, с които 
работите предпочитат да…“, свързано с интереса на студентите, 
се оформят следните емпирични данни:  

За твърдението „усвояват теоретични знания и понятия“ – 
70%  (14 броя) са отговорили „Не“, а само 30% (6 броя) са 
отговорили „в малка степен“.  

За твърдението „да коментират и осмислят, възникнали 
проблеми по време на лекционен курс“ – отговорите са: 45% (9 
броя) отговарят „Не“, 15% (3 броя) отговарят „Да“, а 40% (8 броя) 
отговарят „в малка степен“. 

Според преподавателския поглед „критично да осмислят и 
приемат различните теории“, желаят 45%; (9 броя); останалите 
55% (11броя) го правят „в малка степен“.  

Със същите данни е и твърдението „работят по учебни 
проекти, казуси и реферати“. 
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Фиг. 2. Преподавателска рефлексия - „Познавателен интерес“ 

Трета част. Трета част на анкетата е насочена към 
проследяване на умението за саморефлексия у преподавателите. 
Първото твърдение „Проверка и оценка на придобитите знания и 
умения по Вашата дисциплина, става чрез…“ е свързано с 
преподавателската саморефлексия върху оценяване на знанията, 
уменията и нагласите на студентите.  

Отговорите на анкетираните преподаватели оформят 
следните емпирични данни:  

- комбинацията от „А) тест и Б) изпит“ отбелязват 30% (6 
броя); 

- комбинация между „Б) изпит и В) Защита на учебен 
проект или решаване на казус“ отбелязват 55% (11 броя);   

- отговор „Г) Изпитна рефлексивна технология“ отбелязват 
15% (3 броя). 
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Фиг. 3. Преподавателска саморефлексия - „Оценяване на знания, 

умения и нагласи“ 

Твърдението „Тематичен приоритет във Вашето 
преподаване са…“ е свързано с проследяване на саморефлексията 
върху преподаването и управление на учебния процес. За него се 
оформят следните данни: 

 Комбинация от A) „Основни теории и понятия“ и  Г) 
„Методи и техники за решаване на проблеми“ - отбелязват 35%. (7 
броя) от преподавателите; 

Комбинация от A) „Основни теории и понятия“ и Б) 
„Дискусиите в научната област, в която работите“ - очертават 45% 
(9 броя) от преподавателите;  

Комбинация от  Б) „Дискусиите в научната област, в която 
работите“ и В) „Ваши научни изследвания“ се отбелязват от 20% 
(4 броя) от преподавателите. 
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Фиг. 4. Преподавателска саморефлексия „Тематичен приоритет в 

преподаването“ 

Анализ на емпиричните данни 
Обобщените данни и резултати представят част от 

многостранна картина за научно-изследователски анализ. 
Настоящият анализ се насочва към откриване на тенденция – 
използват ли университетските преподаватели (в границата на 
изследването) изследователското обучение като релация към по-
високо качество. В анкетата понятието изследователско обучение 
се операционализира чрез представените тезисни отговори-
твърдения.  

„Преподавателската снимка“ за отношението на студентите 
към академичното обучение в педагогически профили очертава  
повтаряща се тенденция, проявена в учебните дейности. 
Сравнителният анализ показва устойчив интерес към 
педагогическото обучение - 45%, проявяват познавателна 
активност в учебния процес (15%+30% , в което се включва и 
ниската степен). За голямо съжаление преподавателите определят, 
че по-голямата група – 55% от студентите проявяват отрицателна 
активност. Този емпиричен факт се установява като устойчив след 
като се очертава, че 75%  „в малка степен“ проявяват интерес към 
поставените задачи, а 70% (30% отрицателен интерес и 40% „в 
малка степен“) не проявяват интерес към изучаваните проблеми.  

Педагогическите ефекти за решаване на този проблем се 
търсят в рефлексивното и саморефлексивно отношение на 
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преподавателите към собствената си педагогическа практика. 
Преподавателската рефлексия върху интереса на студентите 
очертава и проблема за ниската мотивация на студентите – 70% от 
преподавателите смятат, че студентите не предпочитат теоретични 
знания и понятия или ги предпочитат в „малка степен“.  

Учебната активност, интерес и мотивация на студентите се 
очертават чрез дейностните показатели: „да коментират и 
осмислят, възникнали проблеми по време на лекционен курс“ и 
„критично да осмислят и приемат различните теории“ – 
дейностен емпиричен резултат 45% (вкл. и ниските стойности). 
Преподавателите са посочили, че 45% от студентите предпочитат 
практически, насочени познания; същите стойности (в проценти) 
студенти се включват с интерес в проектна дейност и работят с 
казуси.  

Сравнителният анализ на преподавателската рефлексия 
очертава две тенденции:  

- Устойчива, но не висока положителна тенденция на 
познавателна активност и интерес;  

- Устойчива отрицателна тенденция на студентска активност 
и интерес – 55%. Сравнителните корелации могат да изведат 
обобщението за ниска степен на активност и интерес и нисък 
интерес към учебната проблематика.  

Сравнителният анализ на компонентите, определящи 
интереса очертава също една устойчива част - 30% от студентите, 
които не проявява никакъв интерес към учебната проблематика. 
Данните от сравнителния анализ дават основание да се направи 
релация към технологията на преподаване. Преподавателската 
рефлексията да премине на по-висок етап: преподавателска 
саморефлексия.  

На фона на очертаната учебно-познавателна активност и 
интерес на студентите се прави сравнителен анализ на 
преподавателската саморефлексия в учебния процес.  

Първият компонент е свързан с оценяването. Обобщените 
емпирични данни, очертават следните резултати: 
- „Б) изпит“ и „В) Защита на учебен проект или решаване на казус“ 
- 55% (11 броя) - тази комбинацията е най-предпочитан формат за 
оценяване знанията и уменията на студентите;  
- „А) тест“ и „Б) изпит“ - 30% (6 броя) избират тази комбинация.  
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Интерес за изследването е положителният факт, че 
преподавателите използват комбинация от форми (дори и само 
две), за да оценяват знанията и уменията на студентите. 
Използваните комбинации за оценяване, обаче не успяват да 
мотивират онази устойчива част от студентите, посочена като 
неактивна и активна в малка степен. В този смисъл са интересни и 
сравнителните резултати в направление преподавателска 
методология.  

Сравнителният анализ търси онези методически комбинации, 
които влияят най-положително върху учебно-познавателната 
активност на студентите. Очертава се обаче, че пряка релация има 
между емпиричните данни:  

30% (6 броя) отрицателна активност с избора на комбинация 
за преподаване - A) „Основни теории и понятия“ и Г) „Методи и 
техники за решаване на проблеми“ – 35%  и A) „Основни теории и 
понятия“ и Б) „Дискусиите в научната област, в която работите“ - 
45%.  

Фактът, че в различните аспекти на въпросите, по-голяма 
част от студентите предпочитат да достигнат до познанието чрез 
практически дейности обосновава сериозно методологическо и 
технологично несъответствие. 

Друга по-позитивна релация може да се очертае между: 
 30% (6 броя) активно участващи в учебния процес, 30% (6 

броя), които с интерес изучават учебния процес и комбинацията на 
преподаване от A) „Основни теории и понятия“ и Б) „Дискусиите 
в научната област, в която работите“ - 45% (9 броя) от 
преподавателите.  

В емпиричното изследване се очертават ниски стойности на 
преподаватели, които използват рефлексивната технология – 20% 
(4 броя).  

Рефлексията върху собствените си научно-изследователските 
проучвания е компонент от рефлексивно-изследователската 
технология на преподаване. Очертава се, че много малка част от 
преподавателите – 20% (4 броя) включват свои изследвания в 
процеса на преподаване. Тук може да се изясни, че рефлексивно-
изследователската среда на преподаване е таксономично  
разположена в  познавателната сфера на анализ, синтез, оценка, 
приложение. Целта е студентите да развиват критическо 
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педагогическо мислене. Целта е също и всеки студент от пасивен 
ползвател на знанието да открие себе си като активно творящ 
познанието. 

Анализът на емпиричните данни (в границите на 
изследването) представя, че в академичната аудитория дебатите 
върху научния продукт на преподавателя са застъпени в много 
ниска степен. А според теоретичните постановки на 
изследователското обучение това е един от водещите фактори, 
които развиват преподавателска саморефлексия и студентската 
рефлексия. Именно това може да въздейства в голяма степен върху 
познавателната активност, интерес и мотивация на студентите.  

Изводи и обобщения  
В анкетата се постигна операционализиране на 

изследователското обучение. Очертават се двете основни негови 
характеристики: рефлексия и саморефлексия. Рефлексията се 
насочи към обследване на учебно-познавателната активност на 
студентите в различни учебни дейности. Саморефлексията се 
насочи към обследване на собствената преподавателска активност, 
чрез основните дейности - оценяване и преподаване.   

Като се проследиха корелациите между рефлексията на 
учене и саморефлексията на преподаване, може да се обобщи, че 
ниската познавателна активност е породена от не достатъчно 
гъвкави методи на преподаване и оценяване. След проведеното 
емпирично изследване се оказва, че университетските 
преподаватели прилагат в много малка степен изследователско 
обучение в академичните аудитории. Предпочитат да прилагат 
субект-обектни форми: теоретични материали, тестове. Прилагат 
се и интерактивни форми, които сами по себе си са положителни 
фактори за развитие на активност и  интерес. Но тези 
интерактивни форми не се включват в интеграционни 
методологически комплекси. По този начин те остават извън 
технологията на изследователското обучение. В този смисъл може 
да се твърди, че се отваря един нов методологичен и технологичен 
път в университетското обучение. 
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Приложение 1.  

Анкета за използване на компоненти на изследователското 
обучение 

 

Приложение 1 
ПАСПОРТНИ ДАННИ: 
1.1. Университет: 

 
 

1.2. Факултет  
1.3. Учебна дисциплина, по която 

преподавате/записва се по желание/: 
 

1.4. Академична длъжност /ОНС/:  
 
II. 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РЕФЛЕКСИЯ: 
/Отбележете верните за Вас отговори!/ 

2.1. 
 

Смятате ли, че студентите, с които 
работите: 

ДА НЕ В  МАЛКА 
СТЕПЕН  

ДРУГО 

А/ участват активно в учебния процес 
(лекции и упражнения)? 

    

Б/ изпълняват с интерес поставените 
учебни задачи? 

    

В/   проявяват интерес към изучаваните 
проблеми? 

    

2.2 Смятате ли, че студентите, с които 
работите предпочитат да: 

    

А/ усвояват теоретични знания и 
понятия? 
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Б/ да коментират и осмислят, 
възникнали проблеми по време на 
лекционен курс 

    

В/ критично да осмислят и приемат 
различните теории 

    

Г/ работят по учебни проекти, казуси и 
реферати. 

    

 
III. 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА САМОРЕФЛЕКСИЯ 
/Отбележете верните за Вас отговори!/ 

3.1. Проверка и оценка на придобитите 
знания и умения по Вашата 
дисциплина, става чрез: 

ДА НЕ В  МАЛКА 
СТЕПЕН 

 ДРУГО 

А/ Тест     
Б/ Изпит  (устен или писмен)     
В/ Защита на учебен проект 

илирешаване на казус 
    

Г/ Изпитна рефлексивна технология     
3.2. Тематичен приоритет във Вашето 

преподаване са:  
    

А/ Основни теории и понятия     
Б/ Дискусиите в научната област, в 

която работите 
    

В/ Ваши научни изследвания     
Г/ Методи и техники за решаване на 

проблеми 
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Abstract: In the article, the integrative approach to teaching different 

languages is presented as a strategic direction in the professional training of 
philology students. The author proposes a method of teaching diverse 
languages developed by her based on the use of an integrative approach to 
learning, integrating the knowledge of native and non-native languages. 

Keywords: integrative teaching approach, multi-system languages, 
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INTRODUCTION 
Against the background of the increasing integrative processes in 

society, the professional preparation of teachers, including the Russian 
language teacher for the national school, retains a substantive 
differentiation. Obviously, the subject system of training contributes to 
the formation of a knowledge system for students in each individual 
subject, but at the same time dissects the unity and integrity of the 
concepts of many phenomena and processes in the surrounding reality 
and   in the upcoming professional activity. The problem of integrating 
knowledge in various disciplines at the Faculty of Philology is 
particularly relevant due to the complex nature of the professional 
activities of the Russian language teacher in the national school, which 
also has certain requirements for the preparation of students of this 
faculty. This is the formation of the students of general educational 
skills of integrated, integrated application of the obtained subject 
knowledge, contributing to the further development of the foundations 
of a holistic worldview among non-Russian schoolchildren. The theory 
of pedagogical integration is pre- sented in the works of N.S. Antonov, 
V.A. Baidak, G.I.Baturina, V.S. Bezrukova, M.N.Berulavy, 
V.A.Dalinger, V.I. Zagvyazinsky, K. N.Kuryndina, V.N.Fedorova, 
V.T.Fomenko, N.K.Chapaev, Pavlenko V.K., Kabdolova K., Kasymova 
R.T. and others. The methodological basis of an integrative approach to 
learning languages is dialectical method of knowledge, which in 
pedagogy and psychology is considered in terms of the optimal 
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combination of abstract and concrete knowledge. Researchers 
V.V.Davydov, I.Ya. Halperin, D.B. Elkonin and others recognize the 
priority of the “initial abstractions” of generalized ideas in teaching. 
The dialectical unity of the abstract and concrete finds its manifestation 
in the integrative learning, which allows to cover all aspects of the 
studied subject to the greatest degree (completeness). An integrative 
approach to learning reveals a common, special and individual in the 
object under study. This enhances the interaction of analysis and 
synthesis, synthesis and specification, and contributes to the 
development of students' mental abilities, because shows the path of the 
individual to the general and from the general to the particular. 
Integrative approach to learning is a direction that involves the process 
of mastering students of general universal rules, characteristics, features 
inherent in several disciplines. At the heart of such training in the study 
of each adjacent academic discipline, new components of knowledge 
should be formed into more complex, hierarchically constructed 
systems. 

METHODS 
Currently, the pedagogical literature is in the process of forming a 

conceptual and terminological support for an integrative problem. 
Apparently, therefore, the majority of researchers in their works focus 
on the disclosure of the essence of the integrative approach to learning, 
describing the mechanism of its implementation, while not giving a 
specific definition to the concept itself. It seems to us expedient in the 
framework of this study to review the existing integrative paradigms 
identified by the scientist N.K. Chapaev (1995) in the work 
“Categorical field of the organic paradigm of integration: the 
personalistic-pedagogical aspect”. The author in his work draws 
attention to the fact that “the central point determining the specifics of a 
particular paradigm is the nature of the relationship between the whole 
and its parts” (Chapaev, 1995, p. 65). On this basis, N.K. Chapaev 
distinguishes two paradigms: system-engineering and organic. In the 
systems engineering paradigm, the leading positions are occupied by 
the methodological and conceptual values of the systems approach, in 
which relatively independent parts play the role of the active principle, 
the whole acts as their product. A systemic paradigm essentially 
reduces integration to the interaction of parts, where individual parts 
perform the functions of a factor, independent variable; integer-
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productive, dependent variable; interactions - some constant. In this 
paradigm, the integer is represented as a passive result. In this case, it is 
implied that the process of interaction of the parts necessarily leads to 
the formation of a whole, i.e. to integrate. The system-technical 
paradigm integration in pedagogy defines as “the process and the result 
of the interaction of the structural elements of the content of education, 
accompanied by the growth of systematic and knowledge density” 
(Chapaev, 1995, p. 66). The structural units that make up the content 
system of each academic subject are called didactic units and 
educational elements. 

EXPERIMENTAL and RESULTS 
According to I.Ya. Lerner, the didactic unit is adequate to the 

object of study, which must be learned holistically with all the 
interrelationships. The didactic unit includes the following components: 
a certain number of facts and concepts; basic laws; fundamental and 
particular theories and their consequences. The constituent parts of a 
didactic unit are represented by learning elements. V.  Bespalko (1989) 
defines the educational element (УЭ) as an object, phenomenon and 
method of activity selected from science and included in the curriculum 
of the subject for studying. If the structural elements of the curriculum 
content are presented in the form of interdisciplinary educational 
elements (УЭ) and their connections (C), then the system-engineering 
paradigm of integration in education, in our opinion, can be generally 
reflected by the scheme (Fig. 1). 

 
Figure 1. Systematic paradigm of integration in learning 
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Chapaev at the same time notes that the interaction of individual 
parts (for example, training elements and their connections) does not 
necessarily lead to the formation of an integrative whole (the content of 
the school subject). The system-technical paradigm is preferable when 
studying the external "phenomenal" sides of integration, but not 
essential ones. The organic paradigm recognizes the priority role of the 
whole over parts. This makes it possible to present the whole as a 
living, developing organism, managing its parts, which simultaneously 
have both specific specialization and functional interdependence. The 
nature of the specialization of interdependence is given by the whole, 
and not by the interaction of its parts. In this case, the integer plays the 
role not of the resulting variable, but of the initial constant. As a result, 
organic integration is understood as a process and result of the 
unfolding of a whole, not through the interaction of parts, but through 
the disclosure of all its capabilities and potencies. The essence of an 
organic whole is that each of its components performs its inherent 
functions that are not comparable with other components, and 
sometimes contrasted with others, but as a result all parts of the whole 
are equally necessary for its existence. The core of an organic whole is 
integral quality, reflecting the general “cooperative integrity properties, 
representing so-called supraindividual certainty” (Chapaev, 1995, p. 
75). Integral quality expresses the essential, organic side of the 
integrative process. The difference of this approach from the above 
system-based integration paradigm is that integration is understood as a 
process where the interaction of parts is determined by the 
characteristics of the whole, the idea of the whole, (Fig. 2) 

 
Figure 2. Organic Paradigm of Integration in Learning 
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As can be seen from Figures 1 and 2, the systems-based paradigm 
reflects the phenomenological level of integration, in turn, the organic 
paradigm is deductive and reflects the essential point of integration. 
N.K. Chapaev indicates the existence of their mutual permeability and 
possible synthesis. On this basis, he singled out a number of invariant 
concepts of the categorical field of integration: the integral potential, 
the integral information and the integral part, which are applicable to 
both formulated paradigms. Integral potential "expresses the limits of 
the possibility of a phenomenon, object, process to perform well-known 
integrative functions" (Chapaev, 1995, p. 75). The author distinguishes 
three levels of integrative capabilities or integral potential in 
constructing the content of an academic subject: 

- interrelation - when presenting the content of a school subject, 
random, fragmentary information from various disciplines is given; 

- interdisciplinary communication - alien subject matter is 
selected in advance and joins the main one, taking into account the 
requirements of harmony, necessity and sufficiency; 

- integration - involves the creation of a course, discipline, 
subject, section, program, etc., in which there is a merger of facts, ideas, 
concepts, principles, laws, theories of various sciences and types of 
human activity. 

As part of our study, the field of integration in language learning, 
consisting of an integral potential, an integral part and integral 
information, can be represented as follows: 
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Figure 3. Integrative approach to teaching native and non-native 
languages 

Linguistic identity 
Integral information “expresses the properties of the cooperating 

parts to enter into integration relations” (Bespalko, 1989, p. 76). The 
organic equivalent of this concept is “integrative readiness”. The 
integral part is defined as an essential component of the whole, without 
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which it is inconceivable as such. Based on these invariant concepts, 
we believe that an integrative approach to learning can be defined as 
the realization of the integral potential of an academic subject, which 
involves the separation of an integral part as a connecting rod and 
integral information defining the direction of integration. The integral 
possibilities of the content of the subjects “The Practical Course of the 
Russian Language” and the “Practical Course of the Kazakh Language” 
are embedded in the very objectives of the training, provided for by the 
Gosstandart and Programs of these disciplines. Integral potential - the 
general goals of teaching non-native Russian and native Kazakh 
languages - requires the selection of an integral part in the content of 
educational disciplines as a linking rod. In this connection, it is 
necessary to single out the integral core of concepts based on similar 
theoretical material, create a single “through” system (native-Russian) 
of studying this material and forming educational and cognitive skills, 
which is characterized by: 

- the organization of the transfer of knowledge and skills in 
the process of studying similar theoretical material; 

- a reasonable approach to the choice of methods and methods 
of work in the study of similar and dissimilar language 
material; 

- -the creation of a typology of educational and language tasks, 
providing,  on the one hand, the organization of transposition 
at the level of linguistic and communicative competence, and 
on the other hand, the work on preventing and overcoming 
speech interference. The assimilation of the integral part, i.e. 
content of learning Russian and native languages will 
contribute to the formation and improvement of the integrative 
information obtained in the learning process. Ultimately, 
students acquire competences - communicative, linguistic, 
linguistic, cultural studies, and in general the process of 
formation of bilingual competence of a language personality is 
completed. 

CONCLUSIONS 
Thus, an integrative approach to teaching students of the Faculty 

of Philology is expressed in the design of the content of school 
subjects, taking into account the considered integrative paradigms and 
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the development of interdisciplinary, general philological knowledge 
and activities that contribute to the formation of a holistic world view. 
The quality of students' preparation largely depends on the degree of 
provision of curricula with the disciplines, methods, means and forms of 
teaching dialectic interconnection and continuity of the studied 
subjects, as well as the ability of the teacher to support positive 
motivation of students to inde- pendently identify such interrelations. 
The integrative approach, in accordance with its methodological basis - 
the philosophical idea of the integrity of a person is intended to ensure 
the continuity and integrity of the professional and personal 
development of the future specialist teacher. This approach makes it 
possible to create conditions for students to choose a vital 
(pedagogical) position, for including their personality in the process of 
self-improvement in all areas of activity. “The integrative approach is a 
specific way to achieve integrity, internal unity, expediency of 
interaction between all subsystems and subject areas of the educational 
process.” (Galitsky, 2001, p. 52). 

The foregoing proves once again the non-randomness of the 
choice of the term “integrative” for teaching two different system 
languages. First, it reflects the essence of understanding the object of 
learning - the language as a native and non-native. In either case, a 
language is a complex, multi-component, multi-level phenomenon, all 
of whose components are integrated into a whole in speech activity. 
Non-native language is a means of expression of thoughts and objective 
reality, the properties and laws of which are the subject of the native 
language. 

This means that the content of the native language of instruction 
can be a subject for communication in a non-native language. In turn, a 
non-native language can help students acquire the necessary knowledge 
from any field, since this knowledge is recorded in words, sentences, 
and texts. This suggests that the limits of integration of a non-native 
language with the native language based on foreign language cultural 
themes are practically unlimited. Secondly, the integrative approach 
makes it possible to distinguish a method for dividing a given object of 
learning, the language, into highly integrated units, that is, units that 
combine the formal, procedural, level and content sides of the 
language. In our study, we will consider the lexical system of the 
Russian and Kazakh languages, in particular, its lexico-semantic fields 
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of verbs. Thirdly, with the integrative approach to learning languages, 
we can observe a method of “recreating” or “education” (if I may say 
so) linguistic integrity based on the integration of units of low levels of 
speech statements (phrase, sentence) into higher ones (phrase, text). 
Fourthly, bilingual speech ability is being formed as a psycholinguistic 
basis of the process of using languages for communicative purposes 
based on the integration of speech skills developed and formed in 
speech skills of a different nature: the exchange of thoughts, 
paraphrasing, dialogue, speech situations, etc., in general speech 
communicating. And fifth, an integrative approach saves time and 
effort by removing repetitions and redundancy, thereby enhancing 
learning, enhancing the personal value of information for students, 
facilitating the transfer of knowledge and skills from one area of 
knowledge and field of activity to another. 

Thus, in the most general way, an integrative approach can be 
defined as a strategic direction for coordinating and integrating student 
learning in languages, native and non-native, as a means of developing, 
shaping and improving communicative, linguistic competencies in the 
field of language education (Maygeldiyeva, 2014). The connection of 
the subject “Practical course of the Russian language” with another 
course of the native Kazakh language is one of the areas of integration 
in the bilingualism formation system, since the accounting and use of 
interdisciplinary connections is an important condition and incentive 
for the transfer of knowledge and skills acquired by students in another 
school subject. The interrelation of two languages - native and non-
native - is the synthesis of similar elements of the languages being 
studied, based on coordination and integration. Coordination and 
integration is carried out on the basis of continuity of relations with 
previously studied topics and sections. The integrative approach as a 
strategic direction in education assumes the interrelation of the studied 
subjects, which are very close in their goals and objectives for the 
complete supply of educational material and the formation of a more 
complete mastering of it in students. 

Interdisciplinary communication, coordination and integration 
should be the implementation forms of the concept of an integrative 
approach to the training of closely related subjects proposed by us. The 
integrative approach to teaching diverse systems at the present stage 
should be carried out in a specially organized and managed educational 
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process based on a common selection of training materials that 
motivate the communicative competence of language - learning tasks of 
a speech-thinking nature and by stimulating consistently more complex 
speech-related educational activities. 
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ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO THE TRAINING 

IN BULGARIAN UNIVERSITIES 
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Abstract: The paper reviews some problems of adaptation of foreign 
students to the educational system at the Higher education institutions, in 
particular the English speaking students at Medical Faculties/ Universities in 
Bulgaria. A very important condition for successful adaptation is quality 
pedagogical communication which is also the focus of this article. 

 The author points out the problems of foreign students at the 
adaptation stage and draws attention to the importance of the teacher's attitude 
and behavior.  

The paper considers that the development of skills and habits for 
intercultural communication in the process of pedagogical communication is 
closely related to the adaptation and socialization of foreign students in the 
conditions of the new socio-cultural environment.  

The paper analyzes the pedagogical communication technique, which 
should include strictly defined components.   

Keywords: foreign students, adaptation, foreign language learning, 
communication skills, pedagogy 

 
 
Увод 
В последно време в България бързо се налага обучението на 

чуждестранни студенти на английски език. При този вид обучение 
изключително важен и актуален е въпросът за адекватността на 
педагогическото общуване, поради факта, че английският език не е 
роден нито за преподавателите, нито за една немалка част от 
обучаваните. Основен проблем също представлява и събирането 
им в отделни групи, в които ролята на общуването в социалната 
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среда не води до напредък и по-добри постижения в развитието на 
експресивната английската реч. 

При обучението на чуждестранни студенти в българските 
университети преподавателят е желателно да осъществява 
педагогическото общуване с оглед на редица фактори, основен от 
които е специфичният междукултурен характер на общуване 
между студентите и преподавателя. 

Изложение 
Особено място в изграждането на междукултурното 

педагогическо общуване заема началният етап на обучението на 
чуждестранните студенти, който е сложен и нееднозначен период 
от адаптацията и социализацията. Към неговите особености трябва 
да бъдат отнесени: новата социокултурна среда, значителната 
психологическа емоционална и физическа натовареност, 
интензивният характер на обучението, професионалната 
насоченост на обучението, голямата учебна заетост на студентите, 
приемствеността на хоризонтално и вертикално ниво, т.е. между 
предметите и етапите, координацията на обучението между 
учебните дисциплини и т.н.  

Проблемите на чуждестранните студенти в етапа на 
адаптация са свързани с новите изисквания на българското висше 
училище, със статута им на чужденци в България, с особеностите 
на възрастовата психология, с национално-психологическите 
специфики. Междукултурната комуникация на чуждестранните 
студенти се формира в неразривна връзка с тяхната адаптация. 
Общуването между преподавател и чуждестранните студенти като 
представители на различни култури може да протича в различни 
ситуации, да бъде успешно или да довежда до културен шок. 
Условията за успешна комуникация зависят от правилната 
организация на учебния процес, от по-бързата учебна, социално-
психологическа и други видове адаптация, от контакта на 
обучаемите с преподавателя, с другите студенти и околните, от 
наличието на учебни материали, от обезпечеността на 
факултетите, в които се обучават чуждестранни граждани с 
грамотни специалисти и редица други. Според съвременните 
изследователи формирането на междукултурна комуникация 
„предполага съобразяване с три основни компонента: 
етнопсихологически (предопределен от менталните особености на 
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националните култури), поведенчески (свързан с национално-
културната специфика на комуникативното поведение) и 
обусловен от национално-културното езиково съдържание” 
(Rubina, 2007). Ето защо преподавателите са принудени да 
решават въпросите и на езиковата подготовка на студентите, и на 
„изравняване” нивото на знания на чужденците, пристигнали от 
различни страни, и на строго „дозиране” на учебния материал, и на 
определяне баланса на учебните дисциплини през различните 
етапи (Filimonova, Godenko, 2005). 

През първата учебна година чуждестранните студенти се 
адаптират към изискванията на университетската система в 
България, а след това процесът на адаптация продължава и през 
следващите курсове. Задачата на преподавателите по време на 
началния етап обучение е максимално да доближат нивото на 
социокултурното, личностното и образователното развитие на 
чуждестранния студент до нивото на българския първокурсник. 

Основната част от чуждестранните студенти, пристигнали да 
учат в България, е зле осведомена за културата на общуване и 
българския речеви етикет. За това важен елемент на 
педагогическата дейност е студентите да се научат на 
междукултурно и междуличностно общуване в новите условия. 
Педагогическото общуване се реализира в аудиторията, по време и 
след занятия, в извънучебно време. По време на упражнения и 
лекции общуването на преподавателя със студентите се 
осъществява с помощта на условно-речеви ситуации и често има 
условен характер. Извънаудиторната дейност може да бъде по-
разнообразна и естествена. Колкото по-успешна е тя, толкова по-
бързо представителите на различни култури могат да постигнат 
взаимно разбиране. 

Желанието на чужденците „да ускорят процеса на навлизане 
в новия социум с цел скъсяване дистанцията между собствената 
култура и културата на страната, в която се обучават, ” (Luisenko, 
Mayatskaya, 2002) е напълно разбираемо и обяснимо. Но да се 
ускори изкуствено този процес е невъзможно. Неминуемо ще 
възникнат противоречия между участниците в комуникацията, 
принадлежащи към различни култури. 

През този период е много важно поведението и позицията на 
преподавателя, който трябва да помни, че не е целесъобразно да 
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упражнява натиск и назидателност. Добре е той да проявява 
особен такт, като напълно изключва натрапчивото популяризиране 
на новата култура. Главното през този етап е не пропагандата на 
националното, не противопоставянето, а съпоставянето на 
различните култури и убеждаването, че културата сближава 
народите.  

 Редица изследователи сочат степента на общителност, т.е. 
броя на социалните контакти като един от положителните фактори 
при адаптация на чуждестранните студенти. Динамиката на 
педагогическото общуване и в крайна сметка на успешната 
адаптация зависи от развитието на знанията, уменията и навиците 
за междукултурно общуване.  

Съгласни сме с мнението, че „педагогическото общуване в 
чуждоезикова среда е такова общуване на преподавателя с 
чуждестранните студенти, което осигурява благоприятен 
социално-психологически климат за обучението, създава най-
добри условия за развитие мотивацията на студентите в началния 
период на тяхната адаптация към новата социокултурна среда, 
осигурява управлението на социалнопсихологическите процеси в 
учебните групи, позволява в максимална степен в учебния процес 
да се използват личностните особености на преподавателя” 
(Drokina, 2008). 

Развитието на уменията и навиците за междукултурно 
общуване в процеса на педагогическото общуване е тясно 
свързано с адаптацията и социализацията на чуждестранните 
студенти в новите условия, когато и по време на занятия, и в 
извънаудиторното време става запознаване с новата за тях страна 
и култура и „вторична социализация на езиковата личност на 
обучаемия” (Shtern, 2002). 

Различават се първична и вторична социализация, които 
редица изследователи определят като „инкултурация и 
акултурация”. „В процеса на инкултурация (или акултурация) 
човекът като културен тип придобива една или друга 
идентичност” (Grishaeva, Tsurikova, 2006). Тази сформирала се 
идентичност е важен фактор за възможността да се различава 
родната от чуждата култура. Но изследователите отбелязват, че 
„акултурацията – „усвояването на „чуждото” става постепенно, а 
своето в по-голямата си част се запазва.” (Donets, 2004). 
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В началния етап на обучението с цел развитие основите на 
общуването преподавателят трябва да включи в уроците диалози, 
ролеви, имитационно моделиращи игри, отчитащи 
междукултурните различия, а също и занятия по речеви етикет. 
Всички тези видове дейност учат студентите чужденци на 
междукултурно общуване, спомагат за преодоляване бариерата на 
общуване. Педагогът, който владее технологията на 
педагогическото общуване трябва да установи добър контакт 
както с групата, така и с всеки студент поотделно.  

В новите условия на обучение на чуждестранните студенти е 
съвсем резонно преподавателят да се стреми да използва всички 
възможни средства за емоционално и психологическо въздействие 
с цел създаване нормална атмосфера в учебната група, да избягва 
упражняване на натиск и назидателност, а също и авторитарен тон 
в общуването с обучаемите. Необходима е технология на 
обучението, насочена към академична, социална-психологическа и 
социокултурна адаптация на чуждестранните студенти, която ще 
спомогне за успешното междуличностно, междукултурно и 
професионално общуване.  

При това техниката на педагогическо общуване следва да 
включва следните компоненти: 

- стил на поведение на преподавателя, наречен 
„интегративен” (тенденция да се съчетаят и координират различни 
елементи на културите в едно цяло); 

- обучение на комуникативни умения; 
- оценка на емоционалното състояние на преподавателя и 

студентите; 
- умение да се справя със стресови ситуации и да учи 

студентите на това; 
- формиране на положителни междуличностни отношения 

със студентите; 
- умение да се сдържат чувствата и емоциите и да се помага 

на студентите за преодоляване на страх и неувереност; 
- правилна постановка на гласа, контролиране на мимиките 

и жестовете; 
- стилът на педагогическо общуване преподавателят избира 

в зависимост от типа комуникативност (степен на общителност, 
маниери на поведение и др.) (Arsenyev, Zinkovskiy, Ivanova, 2003). 
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Заключение 
Преподавателят, работещ с чужденци, е полезно да 

притежава такива качества, като: комуникативност, умение да се 
справя със стресови ситуации, умение да преодолява 
психологичните бариери при общуване, владеене на специалните 
техники за общуване. 

Социалната адаптация представлява дълъг и многостранен 
процес. Това не е единичен акт на привикване към новата 
социална среда, нейните закони, норми и обичаи. Това е сложен 
многоетапен феномен, дължащ се на няколко групи фактори: 
социално-демографските, социално-културните, психо-
емоционалните характеристики на студентите, както и на  
културните, икономическите, етнонационалните и правните 
особености на приемащата среда. 
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Нови книги 
 
 

ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 
Елена Виталиева Лавренцова, Мария Славова Тенева 

SCHOOL DROPOUT 
Elena Vitalieva Lavrentsova, Mariya Slavova Teneva 

 
В предложеното на читателското 

вниманието издание е представено 
състоянието на проблема ранното 
отпадане от училище в 
национален,европейски и световен 
аспект. 

Първата част от книгата 
принадлежи на авторското перо на доц. 
д-р Елена Лавренцова и е посветена на 
анализа на проблема през призмата на 
стратификационните механизми, 
действащи в областта на средното 
образование в България. Специален 
акцент се поставя върху 
образователната сегрегация, свързана с 
нарастването на различията между отделните видове български 
училища и съответно между учениците в относително 
благоприятно социално положение и тези от уязвимите групи по 
отношение на достъпа им до качествени образователни ресурси. 
Представени са данните от емпирично проучване на мненията на 
учениците от средните училища в България относно феномена на 
ранното отпадане от училище, изхождайки от които се извеждат 
редица предиктори и рискови фактори, обуславящи 
преждевременното напускане на училище като следствие от 
определени житейски и образователни траектории в контекста на 
българската образователна ситуация. Основните изследователски 
усилия тук са насочени към използването на мултифакторния 
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подход, предполагащ съответното вписване на феномена на 
отпадането и обуславящите го фактори в много по-широк 
хоризонт на социокултурните термини и значения, включително 
тези, свързани с етническата принадлежност. Специално внимание 
се отделя на описанието на основните инструменти за превенция в 
ракурса на социално- екзистенциалната перспектива.  

Във втората част на книгата, написана от доц. д-р Мария 
Тенева, е представен педагогически подход за превенция на 
отпадането от училище. Поставен е акцент върху необходимостта 
от промяна в образователната парадигма. Личността на учителя е 
разгледана като ключов фактор в реализирането на новите 
образователни идеи. Тя е анализирана през призмата на 
компетентностния подход, който съдейства за възприемане на 
учителя като полифункционален професионалист, реализиращ във 
взаимодействието си с учениците голям комплекс от 
професионални роли, функции и компетентности. 
Осъществяването на личностно-ориентиран образователен процес, 
поставящ ученика в активна позиция, превръщащ образователното 
пространство в благоприятна среда за обучение и развитие на 
учениците, поставя предизвикателство пред учителя за 
превъплащаване в нови роли и перманентно повишаване на 
неговата професионална компетентност. Популяризирани са идеи 
за промяна в дидактическата технология на урока, което би 
съдействало за намаляване на броя на отпадналите ученици по 
педагогически причини. Като насоки за оптимизиране на 
дидактическата технология на урока е поставен акцент върху 
идеите за минимизиране на използваните репродуктивни методи 
на обучение, реализиране на интерактивен образователен процес 
базиран на идеите на проблемното обучение и използване на 
индивидуализиран и диференциран подход. Изследвани и 
анализирани са образователни причини за отпадане на учениците 
от училище. Направен е опит да бъде очертан профилът на 
ученика попадащ в рискова група от отпадане от училище. 
Разкриването на проблема за отпадане от училище, както и 
популяризираният педагогически подход за превенция на този 
сериозен проблем, биха съдействали за осмисляне на неговата 
сериозност от специалистите в сферата на образованието. 
Прилагането на настоящия подход би съдействало за превенция и 
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намаляване на броя на учениците, които напускат преждевременно 
училищната институция по образователни причини. 
 

Лавренцова, Е., М. Тенева. (2019). Отпадането от училище. Стара 
Загора: Изд. „Кота“, ISBN:978-954-314-094-7 

Lavrentsova, E., M. Teneva. (2019). School dropout. Stara Zagora: 
Kota, ISBN:978-954-314-094-7 

 

доц. д-р Елена Виталиева Лавренцова 
доц. д-р Мария Славова Тенева 
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Нови книги 
 
 

АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЛИЦА СЪС 
СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ (ЗРИТЕЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА 

РЕЧТА)  
Дияна Паскалева Георгиева 

ALTERNATIVE COMMUNICATION IN PERSONS WITH 
HEARING IMPAIRMENTS (SPEECHREADING) 

Diyana Paskaleva Georgieva 

 

Зрителното възприемане на 
речта е уникален феномен, 
предизвикващ интереса на 
изследователи и специалисти от 
различни научни области. 
Независимо от факта, че е предмет 
на изследване от дълги години и от 
различни позиции, малко са 
литературните източници, 
разкриващи отделните му аспекти. 
В същото време се повишават 
изискванията към студентите от 
научно направление Специална 
педагогика по отношение на 
тяхната теоретична и 
професионална подготовка, 
конкретно обвързана със слухово-речевата терапия при глухи деца 
и възрастни. 

Целта на Алтернативна комуникация при лица със слухови 
нарушения е да формира при студентите разбиране за 
особеностите на нетрадиционния рецептивен модел на устно-
зрителна комуникация, за неговите ползи и ограничения. В 
рамките на предложения текст са очертани ясно терминологичните 
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аспекти на зрителното възприемане на речта, неговата роля като 
алтернативна система в комуникацията на глухите лица. 
Студентите могат да се запознаят в детайли с полисетивния 
фундамент, върху който се базира визуалната перцепция на речта, 
представен от зрителната сетивност, остатъчния слух и вибро-
тактилната чувствителност. Особено внимание заслужават 
компонентите на зрителното възприемане на речта, изграждащи 
сложния му механизъм за реализация, както и 
мултидименсионният модел на работната памет. Направената 
дескрипция на инструментариума за оценка и развитие на 
способността за извличане на устна информация чрез зрителния 
сетивен канал ще позволи на студентите да обогатят представата 
си за ранните и съвременните обучителни системи, предназначени 
за формиране на разглежданите умения. Не на последно място се 
предлага знание за плеяда от безспорни фактори, детерминиращи 
реализацията и ефективността на зрителното възприемане на речта 
по отношение на неговите две дименсии – като процес и като 
способност. Като логичен завършек на текста следват някои 
стратегии и упражнения, които да послужат като примерен модел 
при разработване съдържанието на занятия за развитие на умения 
за зрително възприемане на устната реч. Това би насърчило 
индивидуалната инициатива и изобретателността на студентите. 

Отразените в изданието научни факти са призвани да 
разширят познавателния хоризонт на студентите, да обогатят 
кръгозора им с академични интереси към нетрадиционните 
подходи за обучение и комуникация при лицата с нарушен слух, 
да подкрепят изграждането на личната им професионална 
философия.  

Georgieva, D. (2019). Alternative communication in persons with 
hearing impairments (speechreading). Stara Zagora: Trakia 
University Publishing, 120 pp., ISBN 978-954-314-093-0 

Георгиева, Д. (2019). Алтернативна комуникация при лица със 
слухови нарушения: зрително възприемане на речта. Стара 
Загора: Изд. на Тракийски университет, ISBN - 978-954-314-
093-0  

доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева 
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Нови книги 
 
 

АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С 
МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ 

Дияна Паскалева Георгиева 
 

ALTERNATIVE COMMUNICATION IN CHILDREN WITH 
MULTIPLE DISABILITIES 

Diyana Paskaleva Georgieva 
 

Основната цел на 
настоящата разработка е да се 
представи определен обем от 
научно-теоретични и емпирични 
доказателства, обобщаващи 
резултатите от съвременните 
изследвания по проблема за 
сложните нарушения на 
развитието и алтернативните 
технологии за формиране на 
комуникативни умения и навици 
в условията на училищните 
специализирани образователни 
структури и учрежденията за 
отглеждане на деца, лишени от 
родителска грижа.  

Предложената книга 
„Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания“ 
се състои от 4 глави, чието съдържание е разположено в 
необходимата логическа последователност.  

В първа глава е представен съвременният подход към 
проблема за множеството нарушения в развитието на детето. През 
неговата призма нова интерпретация получават концептуалните 
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схващания на Л. С. Виготски за сложната структура на 
нарушението и неговата роля в развитието на съвременните 
представи за сложен дефект. Специално място е отредено на 
позиции, свързани с дефинирането на понятието „множество 
увреждания“ в отделните научни школи и многообразните 
етиопатогенетични механизми на възникване на различни по 
характер, интензитет и комбинации нарушения. Изведени са 
класификационни схеми на дизонтогениите въз основа на валидни 
критериални признаци. Направен е профил на децата с множество 
увреждания, разкриващ специфичните особености на тяхното 
психо-социално функциониране.  

Втора глава отразява актуалното състояние на въпроса за 
комуникацията при деца с множество увреждания. Преразгледани 
са основните понятия „общуване“ и „комуникация“, чиито 
дефиниции присъстват в редица научни трудове. Това е едно от 
многобройните потвърждения на схващането, че комуникацията е 
сложен и многостранен феномен. Описаният комуникативен 
модел на децата с множество увреждания насочва вниманието към 
личните им качества като комуникатори/реципиенти в процеса на 
общуване. В дълбочина е разгледан и въпросът за значението на 
комуникацията релативно с психическото развитие на детето, 
където ясно проличава нейната природа като явление, на което са 
присъщи социално-психологически измерения. 

В трета глава е изложена терминологизация, чието 
съдържание кореспондира с концептуалната рамка на 
алтернативната и аугментативната комуникация. Следва 
аналитичен обзор на някои от най-широко използваните в 
световен мащаб комуникативни системи при деца с множество 
увреждания, заместващи естествения език. 

Четвърта глава е посветена на експериментално изследване, 
насочено към сферата на формиране на комуникативни умения и 
навици при деца с различни комбинации от нарушения. 
Сравнителният подход към количествения и качествения анализ на 
резултатите, получени преди и след използване на езиковата 
програма МАКАТОН, позволява проследяването на динамиката в 
развитието на комуникативната компетентност и извеждането на 
важни изводи, свързани с позитивите от приложението на 
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алтернативната технология в обучението и комуникацията на 
децата. 

 

Georgieva, D. (2019). Alternative communication in children with 
multiple disabilities. Stara Zagora: КОТА Print Publishing, 160 
pp., ISBN: 978-954-314-091-6  

Георгиева, Д. (2019). Алтернативна комуникация при деца с 
множество увреждания. Стара Загора: Изд-во „Кота“, ISBN - 978-
954-314-091-6  

 

доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева 
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New books 
Нови книги 
 
 

ОСОБЕНОСТИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПРИ ДЕЦА СЪС 
СЛУХОВИ И КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ 

Гергана Тодорова-Маркова 

SPECIFIC FEATURES OF COMMUNICATION IN CHILDREN 
WITH HEARING IMPAIRMENT AND MUTIPLE 

DISABILITIES  

Gergana Todorova-Markova  

 
Човешкият живот е 

немислим без комуникация. Тя 
детерминира формирането и 
развитието на психиката, на 
човешката личност и на човека 
като цяло. Дейността на всеки 
човек е неразривно свързана с тази 
на другите хора. Тази връзка и 
отношенията между хората също 
зависят от комуникацията. 

Още в Древна Гърция в 
смисъла на обмен на мисли тя е 
вълнувала и е имала важно 
значение. 

На съвременния етап от 
развитието на човешките общества 
комуникацията, вече възприемана като сложен, многоаспектен и 
многоравнищен процес при хората, непрекъснато повишава своето 
значение. В съвременен аспект комуникацията се поставя в 
основата на човешката същност. Като приемаме тази теза, ще 
проследим  еволюирането на това понятие от първите до 
съвременните дефиниции, различните компоненти на жизнено 
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важния процес комуникация  и на тази основа по-нататък да 
очертаем особеностите на комуникацията при лица със слухови и 
комбинирани нарушения. 

Това е основната цел на тази монография. Освен 
открояването на тези особености, втората също много важна цел е 
да се отговори на въпроса алтернативна или безалтернативна е 
комуникацията на тези групи хора в сравнение с тази на лицата без 
нарушения.  

Основната хипотеза е, че човешката комуникация няма 
алтернатива. Тя е присъща на всички хора, запазва своите 
основни характеристики, независимо от това, дали отделните хора 
имат или нямат някакво нарушение. Алтернативни могат да бъдат 
средствата за нейното осъществяване. Специфики при някои групи 
лица и по отношение на някои други  компоненти, могат да се 
откриват, но те не изменят същността на общочовешкия процес 
комуникация.      

На базата на изучаване и  анализ на литературни източници, 
взаимно  споделения опит с  много автори по време на участието 
ми в редица научни форуми у нас и в чужбина (последният по 
време на “XIX – th International Scientific Conference Knowledge in 
Practice, Банско, 2018),  както и собствени наблюдения и опит в 
обучението на студентите, хипотезата ще бъде проверена и 
съответно – отхвърлена или потвърдена.   

 
 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Особености на комуникацията при 
деца със слухови и комбинирани нарушения. Стара Загора: 
Изд. „Литера принт“ АД, 160 стр., ISBN: 978–954–487–164–2 

Todorova-Markova, G. (2019). Specific features of communication in 
children with hearing impairment and mutiple disabilities. Stara 
Zagora: Litera print AD, 160 p., ISBN: 978–954–487–164–2 

 

ас. д-р Гергана Тодорова-Маркова 
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New books 
Нови книги 
 
 

СЕТИВНИ И КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ  

Гергана Тодорова–Маркова 

SENSORY AND MULTIPLE DISABILITIES 

Gergana Todorova-Markova  

 

Написването на тази 
монография има няколко цели и 
задачи.  

Основната цел е 
вниманието на специалистите да 
се фокусира към сетивните 
(зрение и слух) и комбинираните 
нарушения. В специализираната 
литература има изследвания и 
публикации за тях, но от една 
страна  разпространението на 
разглежданите нарушения на 
съвременния етап и от друга – 
общоприетия факт, че те са 
социално значими налага 
тяхното по-нататъшно 
проучване. Очакванията на 
обществото в това отношение, изразени и през тази година, 
особено от майките на децата с увреждания, както и от други 
организации са големи и това налага обединяване усилията на 
специалистите, работещи в тази област.  

Друга важна цел е разглеждането на динамичната връзка 
между сетивните и комбинираните нарушения. В литературните 
източници до този момент се търси и описва основното, водещото 
нарушение и останалите - съпътстващите. В тази монография се 
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посочва, че водещото нарушение в определени моменти,  под 
въздействието на външни и вътрешни фактори, може да отстъпи 
първото място, и същото да се заеме от друго нарушение. Тази 
динамична връзка е от особено важно значение за засегнатите 
лица. Затова, в такива случаи, връзката между тези нарушения при 
засегнатите лица рефлектира върху тяхната комуникация, 
обучение и рехабилитация. На практика това означава, че при 
промяна на водещото нарушение в програмите, които най-често са 
индивидуални, следва своевременно да се внасят промени. 

Важна цел също е да се окуражат семействата на такива лица 
като се опишат някои средства за рехабилитация и ежедневно 
ползване (апарати, различни средства за мобилност и комуникация 
и т.н.). 

В монографията се описва постигането на тези важни цели, 
както и на важни задачи като: анализ на достигнатото от учените в 
тази област; да се опише по-пълно симптоматиката на 
нарушенията, да се разгледа етиологията на нарушенията в 
актуален план, да се постави акцент върху най-новите научни 
достижения (например, поставянето на стволомозъчен имплант за 
глухи без съхранен слухов нерв), връзката между качеството на 
живота и неговата продължителност и др. 

Монографията е предназначена за специалисти, студенти, 
родители и всички, които проявяват интерес към двете сетивни и 
комбинираните нарушения. 

 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Сетивни и комбинирани нарушения. 
Стара Загора: Изд. „Литера принт“ АД, 143 стр., ISBN: 978–
954–487–163–5 

Todorova-Markova, G. (2019). Sensory and multiple disabilities. Stara 
Zagora: Litera print AD, 143 p., ISBN: 978–954–487–163–5 

 
ас. д-р Гергана Тодорова-Маркова 
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New books 
Нови книги 
 
 

ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕН ТЕКСТ ПРИ УЧЕНИЦИ 
СЪС ЗАДРЪЖКА В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Гергана Тодорова–Маркова 

READING AND COMPREHENSION DIFFICULTIES WITH 
SPECIFIC LEARNING DISORDERS 

Gergana Todorova-Markova  

 

Извършено е проучване за 
трудностите в четенето при ученици 
със задръжки в психическото 
развитие Specific learning disorder - 
(SLD) върху възпроизвеждането и 
разбирането на прочетен текст. 

В процеса на обучението на 
ученици със задръжки в психическот 
развитие (ЗПР) от I , II и III клас до 
завършването на IV клас са 
изследвани скоростта, механизма и 
правилността на четене, както и 
възпроизвеждането и разбирането на 
прочетен изучен и неизучен текст.  

Учениците със ЗПР от I и II 
клас при четене акцентират върху 
зрителния символ (буквата) и 
наслагвайки букви достигат до 
значението на думата– четат по модела "от долу на горе". Бавният 
преход от побуквено декодиране към идентивикация на група от букви 
ги затруднява при разпознаването на отделните думи, поради което в 
някои случаи не разбират прочетения текст.   

При четене на неизучен текст  по-голямата част от учениците със 
ЗПР от III и IIклас срещат трудности при откриване на логическите 
връзки, възпроизвеждат текста с промяна на хронологичната 
последователност, поради което повърхностно (частично) разбират 
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прочетеното. Трудностите в четенето не винаги позволяват на тези 
ученици самостоятелно да отделят и усвояват съдържащата се в 
контекста информация за значението на непознатите за тях думи, поради 
което не могат достоверно да възпроизведат  прочетения текст. 

Трудностите в четенето и техните особености, както и влиянието 
им върху степентта на възпроизвеждане и разбиране на прочетен текст 
при учениците от началното училище, показва необходимостта от 
въвеждането на скрининг – тест за проверка на техниката на четене, 
който ще позволи адекватна селекция на учениците, които се нуждаят от 
по-задълбочени изследвания. 

Установеният при проучването процент на разпространение на 
трудностите в четенето и неговите вариации при учениците със ЗПР в 
отделните класове представлява теоретичен  ориентир  за адекватна 
диагностична стратегия на логопеда и ресурсния учител при работа с 
такива ученици. Изследването допринася за това вниманието да се 
насочи към случаите, нуждаещи се от своевременна  специализирана 
помощ. 
 

 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Четене и разбиране на прочетен текст 
при ученици със задръжка в психическото развитие. Стара Загора: 
Изд. „Литера принт“ АД, 192 стр., ISBN: 978–954–487–158–1 

Todorova-Markova, G. (2019). Reading and comprehension difficulties with 
specific learning disorders. Stara Zagora: Litera print AD, 192 p., 
ISBN: 978–954–487–158–1 

 

ас. д-р Гергана Тодорова-Маркова 
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Нови книги 
 
 

ЗАВИСИМОСТИТЕ: ПРИЧИНИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ТЕРАПИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ 

Петър Василев Вълков 
 

ADDICTIONS: CAUSES, CONSEQUENCES, THERAPY AND 
PREVENTION  

Petar Vasilev Valkov  

 

Епидемията от разстройства, 
свързани със зависимост към 
вещества, е по-страшна от 
всяка друга и по броя на 
жертвите ще продължи да заема 
едно от първите места през 21-
ви век. Затова е важно 
превантивните и 
терапевтичните методи 
непрекъснато да се подобряват, 
базирайки се на нови 
изследвания в областта на 
зависимостите.  

Освен социален и 
медицински, зависимостта към 
ПАВ е и психологически 
проблем. В книгата 
„Зависимостите: причини, 
последствия, терапия и превенция“ са описани и анализирани 
различните видове зависимости от една страна и личностните и 
семейните фактори, които поставят личността в позицията на 
уязвимост и риск от злоупотреба и зависимост към ПАВ – от 
друга. В книгата е представена част от изследването на автора, в 
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което по емпиричен начин беше доказано, че има статистически 
значима връзка между депресията и зависимостта към вещества, 
както и между тревожността и зависимостта към вещества. Голяма 
част от бившите зависими продължават да страдат от депресия и 
висока тревожност месеци и дори години след спирането на 
употреба на психоактивни вещества.  

Особеното на монографията е анализът на духовните 
фактори, в това число влиянието на религиозността върху 
формирането на зависимост към психоактивни вещества. Тъй като 
нерядко зависимостите се разглеждат като „пропуск във 
възпитанието“, специално внимание в монографията се отделя на 
използваните в детството родителски стилове на възпитание  и 
тяхното защитно или рисково влияние върху формирането на 
зависимост към вещества (и не само). 

Настоящата книга има за цел да допринесе за по-доброто 
разбиране на зависимостите – към вещества и поведенческите 
(хазарт и интернет), за тяхната превенция и терапия. Читателите 
ще получат представа различните видове вещества, техните 
ефекти централната нервна система и поведението, за връзката 
между депресията, тревожността, семейните и социални фактори и 
употребата на психоактивни вещества, както и за видовете 
терапии на зависимостите. 

Книгата може да бъде използвана от клинични психолози, 
социални педагози и социални работници за дидактични и 
психообучителни цели при работа с пациенти и при провеждане на 
образователни и превантивни програми. 

За автора. Петър Вълков е доктор по клинична психология 
(СУ), магистър по клинична и консултативна психология (СУ) и 
бакалавър по психология (ВТУ). В рамките на докторантурата се е 
обучавал в Кьолн, Германия. Работи като главен асистент по 
психология в Педагогическия факултет, Тракийски университет. 
Д-р Петър Вълков има и богат практически опит като клиничен 
психолог-консултант, натрупан в рехабилитационни и медицински 
центрове и психиатрични отделения в София и Стара Загора. 
Автор е на десетки научни статии в областта на зависимостите, 
стреса, депресията и тревожните разстройства.  
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СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТКА НА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ 

Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Петя Велева, Надежда 
Ангелова, Антоанета Йорданова 

 
STATISTICAL SOFTWARE FOR PROCESSING OF 

EXPERIMENTAL DATA 

Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda 
Angelova, Antoaneta Yordanova 

 

 
Провеждането на научни изследвания е свързано със 

събиране, подготовка и обработка на експериментални данни. 
Изборът на подходящи статистически методи за обработка на 
данните от проучвания има изключително важно значение за 
постигането на целите на научното изследване. 

Целите на настоящата монография включват: 
 проучване и сравнение на локални софтуерни пакети, Web 

услуги и средства в реално време за обработка на 
експериментални данни;  

 представяне възможностите на избрани статистически 
софтуерни средства чрез реална обработка на примерни данни.  

В монографията е направен преглед на различни видове 
ресурси по статистика – виртуални библиотеки, университетски 
сайтове за обучение, мобилни приложения, видео ресурси, 
средства за визуализация, както и възможностите за онлайн 
статистическа обработка.  

Разгледани са същността, предмета и задачите на 
статистическите методи. Обърнато е внимание на важността на 
процесите на планиране и анализ на експеримента, моделирането 
на процесите и явленията. Дефинирани са основните понятия в 
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статистическата обработка на данните. Представени са различни 
алгоритми за избор на статистически метод, както и Web-базирани 
системи, подпомагащи избора. 

Направена е оценка и сравнение на софтуерни средства за 
статистическа обработка на данни на база дефинирани от авторите 
критерии. Избрани са четири софтуерни продукти – Statistica, 
SPSS, XLSTAT и R Project, за които са представени основните 
понятия, термини и присъщите им особености. С тях са 
представени Дескриптивната статистика като един от най-често 
използваните инструменти за обобщено представяне на множество 
от данни и основните видове графики, които представят визуално 
данните. Представени са различни видове разпределения и методи 
за проверка нормалността на разпределение. Разгледани са 
различни варианти при проверка на статистически хипотези, 
дисперсионен, корелационен и регресионен анализ. Реализацията 
на разгледаните процедури е представена чрез избраните 
статистически продукти, направена е интерпретация и сравнение 
на получените резултати. 

В монографията е реализирана идеята за интегриране на 
съвременни технологии към печатните материали, по-конкретно 
Добавена реалност (Augmented Reality) и Облачен изчислителен 
модел (Cloud computing). Разработено е мобилно приложение 
BookStatistica, чрез което читателите имат достъп до: 
допълнителни материали (видео, аудио и други формати), които 
онагледяват разглежданите статистически обработки и анализи и 
допринасят за по-лесното им разбиране; форум за статистическа 
обработка на данни, в който се дискутират теми и въпроси, 
свързани със статистическите методи за обработка на данни; 
файловете с данни, които се използват в примерите. 
 
 
Йорданова, Л., Г. Кирякова, П. Велева, Н. Ангелова, А. 

Йорданова. (2019). Статистически софтуер за обработка 
на експериментални данни. Стара Загора: Академично 
издателство „Тракийски университет“, ISBN: 978-954-338-
152-4, 2019 (под печат). 
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ИЗДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

EDITIONS OF THE FACULTY OF EDUCATION 
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Технически изисквания за публикуване 

Материалите трябва да се изпратят на български и английски 
език. Материалите се рецензират от независими специалисти в 
съответната научна област. За публикуване се допускат статиите, 
които са получили положителна рецензия. Предложените статии 
не се редактират. 

Авторите носят пълна отговорност за коректността на 
съдържането на поместените материали, цитирането и правописа. 
На авторите се изпраща един брой от изданието. Материалите 
можете да изпратите като използвате формата за изпращане на 
заявка. 

Изисквания към публикациите: обем на материалите – 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 
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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 и страницата - напр. (Petrov, 2009, p. 43). При 
позовавания страницата може да не се посочи. 

В края на публикацията се представя библиографско 
описание на източниците, които са използвани и цитирани в 
основния текст. Представянето на литературните източници в 
списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual 
of the American Psychological Association): 
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

За контакти: След литературата се представят имената на 
автора/авторите, техните академични позиции (научно звание, 
длъжност, месторабота на автора, адрес, е-mail и др. Контактите се 
представят на български и английски език. 
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Instructions for Authors 

Articles must be sent in Bulgarian and English language. The 
articles are reviewed by independent specialists in the relevant 
scientific field. Articles that have received a positive review are 
allowed for publication. Suggested items are not edited. 

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

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

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

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

mention the scientific title or degree, name and address of the 
institution. 

Parts of the publication named - bold (Summary, Keywords, 
Introduction, .... References) 

Short summary (Abstract) – to 250 words, justified. Includes the 
main accents in the content of the material - a clearly formulated 
research problem, objectives, methods, results and original 
contributions and conclusions. The abstract is presented in Bulgarian 
and English. 

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

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

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

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

References are indicated in brackets at the end of a sentence 
stating the surname of the author, year of publication of the source page 
- eg. (Petrov, 2009: p. 43). Where reference page cannot be stated. 

At the end of the publication a bibliographic description of the 
sources used and quoted in the main text is presented. Presentation of 
literary sources in the list of literature takes place in APA style (see 
Publication Manual of the American Psychological Association): 
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 
 

175 
 

 
 
 
 
 
 
 

Издаването на Годишника се финансира със средства по 
Научен проект № 1 / 2019 г. на Педагогически факултет  

към Тракийски университет – Стара Загора 
 
 
 
 
 
 
 

The publication of the Yearbook of the Faculty of Education is 
funded 

by Trakia University Project, Faculty of Education No 1 / 2019 




