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Слово на Декана на Педагогически факултет

Уважаеми участници в конференцията!
Поздравявам Ви с поредното второ издание на конференцията
"Междукултурни, научни и образователни диалози България-Русия", която
има всички признаци да се превърне в устойчиво научно и образователно
събитие в живота на Пф и на Община Стара Загора.
Целта и съдържанието на обучението са следствие от развитието на
социокултурната среда. Днес, основните характеристики на познанието са:
инвариантност,
мобилност,
преносимост.
Вместо
категорията
„компетентност“ вече говорим за цифрови умения и цифров интелект.
Едно теоретично основание: Улрих Найсер, основателя на когнитивната
психология, пише: „В основата на познавателната активност на човека лежи
възприятието. Най-важната негова характеристика е аперцепцията.
“Основно тя зависи от степента на развитие на социокултурната среда.
Например, социалната адаптация на студентите от рисковите групи.
Една интерпретация на това положение за целите в областта на
образованието и научните изследвания: формиране на стил на учене, стил на
решаване на проблеми, стил на общуване, и не на последно място –
развитието на таланта. Едно от набелязаните противоречия от Европейската
комисия по образованието, е следното:
съвременното образование и наука се характеризират с властването на
повърхностни и бързи схващания. Като контрапункт на последното ще
посоча, че Гивън е изследвал и описал експертността за 20 години.
Желая успешна работа!
Благодаря за вниманието!
Проф. д-р Петър Петров, дн
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Уважаемые участники конференции!
Поздравляю вас со второй подряд сессией конференции «Межкультурные,
научные и образовательные диалоги Болгария - Россия», которая, по всей
видимости, превратится в устойчивое научное и образовательное событие в
жизнедеятельности Педагогического Факультета Тракийского Университета
и нашего города - Стара Загора.
Цель и содержание
социокультурной среды.

обучения

являются

следствием

развития

В наше время основными характеристиками познания становятся:
инвариантность,
мобилность,
переносимость.
Вместо
категории
«компетентность» мы уже используем термины «цифровые навыки» и
«цифровой интеллект».
Я хотел бы поделиться одним теоретическим обоснованием: Ульрих Насер,
основатель когнитивной психологии, пишет: «В основе познавательной
деятельности человека лежит восприятие. Наиболее важной его
характеристикой является апперцепция. В основном, она зависит от степени
развития социо-культурной среды. Например, социальная адаптация
студентов групп риска.
Интерпретация этой ситуации для достижения целей в области образования
и научных исследований: это - формирование стиля обучения, стиля
решения проблем, стиля общения и, что не менее важно, развитие таланта.
Одно из противоречий, выявленных Европейской комиссией по
образованию, заключается в следующем: Современное образование и наука
характеризуются доминированием поверхностных и скоростных концепций.
В качестве контрапункта к этому суждению, хотелось бы подчеркнуть, что
Гиван изучал и описывал экспертизу в течение 20 лет.
Желаю успешной работы всем участникам конференции!
Спасибо за внимание!
Профессор, доктор педагогических наук Петър Петров

6

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ В СОПРОВОЖДЕНИИ И
ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВУЗА
Занина Л.В., Южный федеральный университет, Россия
Аннотация. В статье с позиции рискологии рассматриваются
методологические основы, общие характеристики и особенности
организации сопровождения одаренных учащихся в системе довузовской и
вузовской подготовки. Представлены основные подходы в организации
непрерывного сопровождения и поддержки одаренных учащихся в
образовательной системе Южного федерального университета.
Ключевые слова: одаренность, непрерывность, образование,
рискология, цифровизация, преобразование, компетенция, педагогичсекое
образование.
THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN THE ACCOMPANIMENT
AND SUPPORT OF GIFTED STUDENTS IN THE FEDERAL
UNIVERSITY
Zanina L. V., Southern Federal University, Russia
Annotation. The article from the perspective of riskology discusses the
methodological foundations, General characteristics and features of the
organization of support of gifted students in the system of pre-University and
University training. The main approaches to the organization of continuous
support and support of gifted students in the educational system of the southern
Federal University are presented.
Key words: giftedness, continuity, education, riskology, digitalization,
transformation, competence, pedagogical education.
Введение. С определенной долей уверенности можно говорить о том, что в
современном российском обществе и в мире, с одной стороны, существует
научная мода на исследования и работы в области одаренности детей и
молодежи. А с другой стороны - забота о развитии одаренности становится
государственной проблемой, поскольку речь идет о
стремительном
опережающем технологическом
развитии. Именно в этих условиях
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актуальным является принцип непрерывности сопровождения и поддержки
одаренных школьников. Ведущую роль в реализации данного принципа
играет федеральный университет, являющийся, с одной стороны, центром
развития научной мысли, ресурсным центром для развития передовых
технологий, и имеющий широкие возможности в интеграции
образовательных и развивающих потенциалов значительных территорий
страны.
Рассмотрим более подробно эти аспекты.
Рассмотрение вопросов, связанных с теоретическими основаниями,
методиками и технологиями выявления, сопровождения и поддержки
одаренной молодежи, так равно и проблемы, лежащие в сфере социальных
практик управления отраслью образования и институционализации системы
работы с одаренными детьми, в последние годы приобретают несомненную
значимость, причем как в поле экспертного дискурса педагогической науки,
так и на уровне общественно-политической дискуссии, что обуславливает
возникновение того, что, с известными ограничениями, можно назвать.
В теории проблема одаренности в психологии включает проблемы
типологии и классификации, методы психологической диагностики и
выявления признаков одаренности, методики и технологии педагогического
сопровождения, интеграцию программ поддержки одаренности в практику
деятельности образовательных организаций различного уровня.
В современных исследованиях педагогов и психологов выделяются
три стороны проблемы сопровождения и развития детской одаренности:
общетеоретический подход к рассмотрению сущности педагогической
поддержки (О.С. Газман, Е.А. Александрова, В.П. Бедерханова, Н.Б.
Крылова, Н.Н. Михайлова, Т.В. Фролова, и др.)
- образовательно-процессуальный подход, описывающий
содержание
взаимодействия педагога и одаренного учащегося (студента) в
образовательном
процесса,
включая
управленческие
механизмы
организации процесса обучения одаренных учащихся, проблемы их
социализации и пр. (Е.А. Александрова, Т.В. Александрова, Л.В.
Байбородова, В.Я. Ляудис, И.Н. Степанов, и др.);
- исследование влияния внутрисемейных отношений на развитие и
поддержку детской одаренности, включая их психологические основы,
готовность и компетентность родителей в создании условий для раскрытия
и оптимизации творческого потенциала личности ребенка (Е.С. Белова,
8

Л.М. Кларина, Т.А. Костюкова, Н.С. Лейтес, А.И. Лосева, А.И. Савенков,
Н.Ю. Синягина, Т.Н. Тихомирова, Н.Б. Шумакова, и др.) и пр.
Анализ перечисленных подходов позволяет определить основные
задачи сопровождения талантливых и одаренных учащихся в
образовательном процессе, позволяющие достичь главной цели – создание
особого культурного пространства поддержки и сопровождения,
обеспечивающего решение задач развития, обучения, воспитания,
социализации и адаптации одаренных учащихся: 1) предупреждение рисков
и угроз возникновения проблем, препятствующих развитию и социализации
одаренных учащихся; 2) содействие одаренному учащемуся в выборе и
реализации образовательного и профессионального маршрута; 3)
координация образовательных потенциалов всех субъектов социума,
обеспечивающих целостность и непрерывность сопровождения одаренных
учащихся в реализации ими индивидуальной образовательной траектории
[3].
Современная социокультурная ситуация трансформирующегося
социума, в российскими философами, социологами, политологами
определяется как альтернативная и нестабильная в условиях переходного
периода [2]. Основная особенность заключается с динамичным внедрение в
жизнь российского общества процессов его цифровизации. Логично было
бы предположить, что и подходы к рассмотрению задач непрерывного
сопровождения детской одаренности в этих условиях приобретают
дополнительные свойства и характеристики, риски и сложности для
диагностики и поддержке одаренных и талантливых молодых людей.
Методологические основания. На основе анализа исследований
отечественных и зарубежных философов, социологов, психологов,
педагогов в области педагогической рискологии, теории непрерывного
профессионального образования, цифровизации образования, непрерывного
сопровождения талантливых и одаренных учащихся, представить опыт
Южного федерального университета в решении проблемы непрерывного
сопровождения одаренных учащихся. При этом непрерывность образования
рассматривается как целенаправленный процесс освоения молодым
человеком знаний и социокультурного опыта на протяжении всей жизни.
Результаты. Усиление внимания к задачам работы с одаренной
молодежью непротиворечиво вписывается в социальную политику
государства,
включающую
стратегии
и
инструменты
развития
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человеческого капитала, постепенное повышение реального качества жизни
с одновременным переосмыслением и установкой новых стандартов,
определяющих уровень и качество жизни общества.
Сложившаяся к настоящему моменту национальная российская
система работы с одаренной молодежью, как представляется, может
рассматриваться в единстве трех структурно-функциональных уровней:
- государственное нормативное регулирование: документы
стратегического планирования, устанавливающие целевые показатели и
индикаторы развития отрасли образования; конкретные правовые нормы,
создающие поле возможностей для осуществления работы по выявлению и
сопровождению одаренных детей;
- институциональная поддержка одаренности:
1) крупные
федеральные центры и программы, например - образовательный центр
«Сириус»,
выполняющий
функцию
производителя
эталонных
педагогических практик в данной сфере; 2) региональные, муниципальные,
частные,
в
т.ч.
корпоративные,
специализированные
центры
дополнительного образования детей и школьников;
«педагогическая повседневность»: массовый опыт образовательных
организаций различного уровня, стратегии и педагогические практики
которых в той или иной степени вписаны в национальный дискурс
поддержки одаренности;
- «индивидуальная профессионально-педагогическая деятельность»:
опыт конкретного педагога, деятельность которого заключается способности
и готовности увидеть в воспитаннике задатки, признаки одаренности,
поддержать их и развить, сопровождая
развитие способностей и
одаренности школьника в процессе изучения конкретной учебной
дисциплины, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного
образования, в процессе самостоятельного развития школьника, организуя в
этом направлении сотрудничество с семьей одаренного ребенка [8].
Фактически, речь идет об институционально сложившейся и продолжающей
совершенствоваться системе непрерывной поддержки и сопровождения
талантливой молодежи, охватывающей все уровни образования и
консолидирующей профессиональное педагогическое сообщество вокруг
признаваемых стратегических ориентиров.
Рассматривая опыт федерального университета в реализации
непрерывного сопровождения одаренных учащихся, следует подчеркнуть,
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что одними из ключевых направлений в этой деятельности является задача
реализации механизмов социального партнерства и действенного
взаимодействия образовательных организаций различного уровня и типа на
основе принципа непрерывности образования. Такая консолидация, с одной
стороны, обеспечивает возможность непрерывного совершенствования
системы подготовки педагогических кадров, совершенствования системы
повышения
квалификации,
обеспечивающих
карьерный,
квалификационного
роста
педагогов,
обладающих
достаточными
компетенциями в области работы с одаренными детьми. С другой стороны –
позволяет преодолеть весьма значимый риск снижения интереса одаренных
учащихся к самосовершенствованию. Речь идет о результатах исследований,
демонстрирующих снижение показателей творческого развития одаренных
детей:
снижения общего количества одаренных детей с 60% на момент
выявления одаренности в начальной школе до 20% в выпускных классах
[9];
- часто одаренные и талантливые учащиеся-выпускники испытывают
тяжелые состояния депрессии, а для того чтобы не быть «изгоями»,
вынужденно маскируют свою одаренность от сверстников и даже взрослых
[6];
- около 30 % учащихся, отчисляемых из американских школ за
неуспеваемость неспособность к учению - одаренные и сверходаренные
школьники [11];
Такая статистика выявляет необходимость расширения аспектов
изучения одаренности, при этом проблема позитивной социализации
одаренных школьников остается актуальной.
С учетом изученных результатов и исследований и в контексте
государственной политики в области поддержки талантливой и одаренной
молодежи, в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону)
определены следующие направления формирования комплексной системы
управления выявлением, отбором, сопровождением и поддержкой
одаренных детей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
в контексте форматов популяризации науки и технологий в молодежной
среде:
легитимизация
сетевых
механизмов
взаимодействия
образовательных организаций различного уровня, что делает возможным
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кластерную политику, объединяющую ресурсы, инфраструктуру и лучшие
практики отдельных образовательных организаций;
- расширение индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся. При этом учитывается расширяющееся поле риска при
выборе и реализации учащимся индивидуальной образовательной
траектории, которое порождается цифровизацией:
1) изменения структуры и сущности образовательного пространства;
2) изменения психофизиологических характеристик учащихся и их
родителей, что задает вектор модернизации методологии образовательного
процесса, 3) изменения перечня актуальных профессий и востребованных в
будущем профессиональных компетенций и т.д. Речь идет о том, что наряду
с компетенциями, связанными с конкретными технологиями (hard skills), в
условиях неустойчивости общества актуализируются навыки работы с
алгоритмами и людьми,
умения выстраивания логических связей,
способность работать в команде и находить новые и креативные решения и
пр. (soft skills) [10].
В основе
данных трансформаций трансформация основного
инструмент обучения - коммуникации, которая приобретает новые формы:
общение в мессенджерах (через компьютерный интерфейс); общение с
компьютером (поисковые интерфейсы) и выстраивание общения между
двумя компьютерами для получения нужного результата (приложения на
смартфоне: карты, паттерны расписаний, советы, датчики активностей) [9];
- социальное партнерство, в т.ч. для решения задач по поддержке
талантливой молодежи, внедрение инструментов поддержки, в т.ч.
стипендиальных, расширение участия в модернизации сферы образования
корпоративного сектора, в т.ч. в рамках частно-государственного
партнерства.
- совершенствование профессиональной компетентности педагогов,
поскольку в усложняющемся альтернативном образовательном поле
педагог осуществлять выбор и реализацию собственной траектории
непрерывного образования, представляя ближайшие и перспективные риски
динамичного преобразования пространства собственной жизнедеятельности,
жизнедеятельности и здоровья учащихся, их профориентационной
успешности и собственной профессиональной успешности. Известно, что
из-за несоответствующих условий обучения, прежде всего, страдает
развитие одаренных детей; если в процессе обучения у школьников
12

довольно частые возникают конфликты с учителями, а причины конфликтов
часто обусловлены не только личностными качествами учителя и ученика,
но и уровнем профессиональной компетентности учителя.
В связи с этим представляется закономерным признание за учителем
его ведущее роли в сопровождении и поддержке одаренных школьников.
Сопровождение талантливого учащегося в выборе и реализации его
индивидуальной образовательной траектории, учитель реализует с учетом
рисков и угроз для учащегося, ориентируясь на позицию родителей
учащихся и риски, которые родители видят для успешной реализации
учащимся его индивидуальной образовательной траектории. Таким образом,
следует вести речь об актуальности
в реализации сопровождения
одаренных учащихся, непрерывного профессионального образования
педагога, одним из факторов которой в условиях цифровизации является
появление угроз кибер-социализации одаренных учащихся[4].
Институциональная модель сопровождения талантливой молодежи, с
одной стороны, опирается на сформированную в советский период сеть
образовательных организаций дополнительного образования, действующую
как на муниципально-региональном уровне (центры детского технического
творчества, дома творчества детей и молодежи, спортивные,
художественные и музыкальные школы и т.п.), так и федеральном
(«Артек»), с другой стороны, происходит становление центров новых
педагогических практик – создан и действует центр «Сириус»,
выступающий в качестве центра научно-методического сопровождения
политики в отношении талантливой молодежи, на базе федеральных и
национальных университетов возобновилось формирование таких структур,
как СУНЦ, лицеи для одаренных, открываются региональные центры по
работе с одаренными детьми, воспроизводящие содержательную и
организационно-методическую модель центра «Сириус».
Дискуссионные вопросы. Проведенное нами исследование с целью
изучить уровень оценки учителями сельских школ собственной
компетентности в работе с одаренными школьниками, приняли участие 186
учителей сельских школ. Результаты показали, что подавляющее
большинство опрошенных учителей (60%) не имеют опыта работы с
одаренными школьниками, 40 % опрошенных имеют небольшой опыт,
который, в основном, сводится к подготовке школьников к участию в
олимпиадах и предметных конкурсах. В качестве своих достижений из 40 %
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учителей, имеющих небольшой опыт работы с одаренными детьми, 100%
указали участие школьников в различных олимпиадах, конкурсах и
конференциях, 4% указали формирование портфолио учащихся, 2% назвали
своим достижением реализацию индивидуального подхода, 2% считают
своим успехом саморазвитие школьника и 1% учителей – включенность
школьников в исследовательскую работу.
В список методов и приемов, помогающих учителю в осуществлении
диагностики
детской,
опрошенные
учителя-практики
включили:
наблюдение (18%), тестирование учебных достижений (22%), помощь
психолога (10%), достижения школьников во внеучебной деятельности
(5%).
Полученные данные исследования позволяют рассматривать
целостную модель сопровождения одаренных учащихся вуза, включающую:
- организацию непрерывного процесса сопровождения в системе
образовательного кластера Южного федерального округа, включающего
образовательные
организации
среднего
общего,
среднего
профессионального и высшего образования на основе частногосударственного партнерства;
- реализовывать систему поддержки одаренных школьников в
процессе проведения проектных смен (по типу «Сириуса»), деятельность
Донской академии юных исследователей, предметные олимпиады
школьников, которые дают участникам статус «кандидат в студенты ЮФУ».
для
педагогов
реализовывать
магистерскую
программу
«Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой
молодежи»;
- включение одаренных студентов в конкурсы профессионального
мастерства WorlSkills$
- обучение талантливых выпускников по программам аспирантуры;
- на основании договора о партнерстве организация стажировки
студентов ЮФУ в качестве модераторов проектных смен образовательного
центра «Сириус»;
- на основании договора о партнерстве организация стажировки
педагогического состава Образовательного кластера ЮФО, преподавателей
ЮФУ в образовательном центре «Сириус» и т.д.

14

Литература
1. Гурьянова М.П. Воспитание жизнеспособной личности в
условиях дисгармоничного социума // Педагогика. 2004. – № 1. –
С. 12-18.
2. Зайцева Л.Ю. Индивидуализация как принцип антирисковой
социоинженерии социума // Социум и власть № 2 (22) 2009 г.
с.17-20
3. Занина Л.В. Междисциплинарные основы профилактики
саморазрушающего поведения детей и подростков /
Интегративный подход в профилактике зависимостей в
молодежной среде: Материалы IV Международного научного
форума, г. Ростов-на-Дону - г. Элиста– г.Ставрополь – г.
Потсдам (Германия) (30 ноября - 2 декабря 2017 г.) . – Ростовна-Дону- Таганрог: Издательство Южного федерального
университета, 2017. – С. 117
4.

Лугинина А.Г., Никитин Г. М. Виртуальная реальность как
социокультурный феномен//Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики: Серия: Познание №11–12 ноябрь–
декабрь 2017 г.

5.

Мирошниченко А.В. Психологические исследования
информационной культуры и особенности ценностносмысловой
сферы у студентов, работающих с информационными
технологиями//Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. -№ 3. -С. 38
Парц О.С. Мир одаренного ребенка: через опыт творческой
деятельности - к самореализации//Омский научный вестник.
Психолого-педагогические науки. №8(45), 2004 .с.242-247
Рыльская Е.А. Пcихология жизнеспособности человека.
Дисс.докт псих.н., Ярославль 2014. 446 с.
Толстопятова О.А. Психолого-педагогическое сопровождение
обучения и развития интеллектуально одаренных детей в
условиях дополнительного общего образования. Автореф….
канд.пед.н. Ставрополь – 2004.

6.

7.
8.

15

9.

Холодная М. А. Эволюция интеллектуальной одаренности от
детства к взрослости: эффект инверсии развития//
Психологический журнал, 2011, том 32, № 5, с. 69–78

10. Шумилова Е.А. Формирование социально-коммуникативной
компетентности будущих педагогов профессионального
обучения в системе высшего образования. Автореф….
канд.пед.н., Челябинск-2011. – 24 с.
11. Torrance E.P. Scientific views of creativity and factors affecting its
growth. Daedalus: Creativity and Learning, 1965. – P. 663-679.

16

ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД

ПРИНЦИПЪТ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ В ПОДКРЕПАТА НА
ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА
ФЕДЕРАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Занина Л.В., Южен федерален университет, Русия
Резюме. В статията се разглеждат методологическите основи, общите
характеристики и особености на организацията на «подкрепа» на талантливи
ученици и студенти в системата на доуниверситетското и университетското
образование,от гледна точка на рискологията.
Представени са основните подходи за организиране на непрекъсната
подкрепа за даровити студенти в образователната система на Южен
федерален университет.
Ключовидуми: талант, непрекъснатост, образование, рискология,
дигитализация, преобразуване, компетенция, педагогическо образование.
THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN THE ACCOMPANIMENT
AND SUPPORT OF GIFTED STUDENTS IN THE FEDERAL
UNIVERSITY
Zanina L. V., Southern Federal University, Russia
Annotation.The article from the perspective of riskology discusses the
methodological foundations, General characteristics and features of the
organization of support of gifted students in the system of pre-University and
University training. The main approaches to the organization of continuous
support and support of gifted students in the educational system of the southern
Federal University are presented.
Key words:giftedness, continuity, education, riskology, digitalization,
transformation, competence, pedagogical education.
Увод. С определена степен на увереност можем да кажем, че в
съвременното руско общество и в света съществува научна мода за
изследователска работа в областта на развитието на даровити деца и
младежи, от една страна. От друга страна, загрижеността за развитието на
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талантите се превръща в държавен проблем, тъй като става въпрос за
стремително напредващо развитие на технологиите.
Именно в тези условия става актуален принципът на непрекъснатост
на подкрепата на талантливите студенти и ученици. Водеща роля в
реализирането на този принцип играе федералният университет, който
представлява център за развитие на научната мисъл, ресурсен център за
развитие на съвременни технологии и има широки възможности за
интегриране на образователния и развиващ потенциална големи райони
внашата страна.
Ще разгледаме по-подробно тези аспекти.
Обсъждането на въпросите, свързани с теоретичните основи,
методиките и технологиите за идентифициране, съпровождане и подкрепа
на талантливитемлади хора, както и проблемите от областта на социалните
практики на управление на образователния сектор и институционализиране
на системата за работа с талантливи младежи, през последните години
придобиват безспорно значение, както в експертен дискурс в
педагогическата наука, така и на равнище «обществено-политическа
дискусия».
В психологията проблемът с талантите включва проблеми на
типологията и класификацията, методи на психологическа диагностика и
идентифициране на признаците на талант, методи и технологии за
педагогическа подкрепа, интегриране на програми за подкрепа на таланти в
практиката и дейността на образователните институции на различни нива.
В съвременните изследвания на педагози и психолози са идентифицирани
три страни напроблема за подкрепа и развитие на детските таланти:
• общотеоретичен
подход
за
разглеждане
същността
на
педагогическата подкрепа (О.С. Газман, Е.А. Александрова, В.П.
Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, Т.В. Фролова, и др.).
• образователно-процесуален подход, описващ съдържанието на
взаимодействието между педагога и талантливия обучаем в
образователния процес, включително управленските механизми за
организиране на процеса на обучение на талантливи ученици и
студенти, проблеми на тяхната социализация и др.
(Е.А.
Александрова, Т.В. Александрова, Л.В. Байбородова, В.Я. Ляудис,
И.Н. Степанов, и др.);
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изучаване влиянието на семейните отношения върху развитието и
подкрепата на детските таланти, включително, техните
психологически основи, готовността и компетентността на
родителите в създаването на условия за разкриване и оптимизиране
на творческия потенциал на личността на детето(Е.С. Белова, Л.М.
Кларина, Т.А. Костюкова, Н.С. Лейтес, А.И. Лосева, А.И. Савенков,
Н.Ю. Синягина, Т.Н. Тихомирова, Н.Б. Шумакова, и др.) и пр.
Анализът на посочените подходи позволява да се дефинират
основните задачи, свързани с подкрепата на талантливите и даровити
ученици и студенти в образователния процес, позволяващи да се постигне
основната цел - създаване на специално културно пространство за подкрепа,
осигуряващо развитието, обучението, възпитанието, социализацията и
адаптацията на талантливите младежи:
1) предотвратяване на рискове и заплахи от проблеми,
възпрепятстващи развитието и социализацията на талантливите ученици;
2) подпомагане на талантливите ученици в избора и реализацията на
образователен и професионален маршрут;
3) координиране на образователния потенциал на всички обществени
субекти, осигуряващи цялостност и приемственост в подкрепата на
талантливите ученици в реализиране на индивидуалната им образователна
траектория [3].
Съвременната социокултурна ситуация на преобразуващото се
общество, се определя от руските философи, социолози, политолози като
алтернативна и нестабилна в условията на преходния период [2]. Основната
нейна характеристика е динамичната дигитализация в живота на руското
общество.
Логично е да предположим, че и подходите за решаване на задачите
за непрекъснато подпомагане на даровитите деца в тези условия, придобиват
допълнителни свойства и характеристики, рискове и трудности за
диагностициране и подкрепа на талантливите млади хора.
•

Методологични основания. Въз основа на анализ на изследванията
на руски и чуждестранни философи, социолози, психолози, педагози в
областта на педагогическата рискология, теорията на продължаващото
професионално
образование,
дигитализацията
на
образованието,
непрекъснатата подкрепа на талантливи и даровити ученици и студенти, бих
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искала да представя опита на Южен федерален университет в решаването на
проблема с непрекъснатата подкрепа на тяхното израстване. В този
контекст, приемствеността в образованието се разглежда като целенасочен
процес на усвояване от младите хора на знания и социокултурен опит през
целия живот.
Резултати. Нарастващото внимание към задачите в работата с
талантливата младеж последователно се вписва в социалната политика на
държавата, включваща стратегии и инструменти за развитие на човешкия
капитал, постепенно подобряване на реалното качество на живот,
утвърждаване на нови стандарти, определящи равнището и качеството на
живота на обществото.
В момента националната система за работа с талантливи млади хора в
Русия следва да се разглежда в единство на три структурно-функционални
равнища:
• Държавно
нормативно
регулиране:
документи
за
стратегическо планиране, определящи целеви индикатори и показатели за
развитието на образователния сектор; специфични правни норми, създаващи
поле от възможности за осъществяване на работа за идентифициране и
подкрепа на даровити деца;
• Институционална подкрепа за таланти:
1) Солидни федерални центрове и програми, например,
образователен център «Сириус», с функции на производител на стандартни
педагогически практики в тази област;
2) Регионални, общински, частни, включително, корпоративни,
специализирани центрове за допълнително образование за деца и ученици;
• «Педагогическо ежедневие»: масовият опит на образователни
организации на различни равнища, чиито стратегии и педагогически
практики са в една, или друга степен включени в националния дискурс за
подкрепа на талантите;
• „Индивидуална
професионално-педагогическа
дейност”:
опитът на конкретния педагог, чиято дейност включва способност
иготовност да види заложбите, признаците на талантна ученика, да ги
подкрепя и развива в процеса на изучаване на определена учебна
дисциплина, в извънкласни дейности, в системата на допълнително
образование, в процеса на самостоятелно развитие на ученика, като
организира сътрудничество със семействата на талантливите деца [8].
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Фактически, става дума за институционално формирана и усъвършенстваща
се система за непрекъсната подкрепа за талантливи млади хора, обхващаща
всички равнища на образование и консолидираща професионалната
педагогическа общност около признати стратегически ориентири.
Обсъждайки опита на федералния университет в осъществяването на
непрекъсната подкрепа на талантливи ученици, следва да подчертаем, че
едно от ключовите направления в тази дейност е задачата да се прилагат
механизми на социално партньорство и ефективно взаимодействие на
образователни организации от различни равнища и видове, основани на
принципа на непрекъснатост в образованието.
Такава консолидация осигурява възможност за непрекъснато
усъвършенстване на системата за подготовка на педагогическите кадри,
подобряване на системата за повишаване на квалификацията, осигуряващи
кариерно и квалификационно израстване на педагозите с достатъчни
компетенции в работата с талантливи деца,от една страна. От друга страна,
тя позволява да се преодолее значителният риск от спад в интереса на
талантливите ученици към самоусъвършенстване. Става дума за резултати
от изследвания, показващи спад в показателите за творческо развитие на
талантливите деца:
• намаляване на общия брой талантливи деца от 60% в момента
на идентифициране на дарбата в началното училище -до 20% в горните
класове преди дипломиране [9];
• често даровити и талантливи ученици-випускници изпадат в
тежки депресии, като за да не бъдат «отхвърлени», те са принудени да
прикриват таланта си от връстниците и дори от възрастните [6];
• около 30% от обучаемите в американски училища, които са
изключвани за слаб успех и неспособност за учене, са талантливи и свръхталантливи ученици [11].
Подобна статистика разкрива необходимостта от разширяване на
аспектите на изучаване на талантите, при това, проблемът за позитивната
социализация на талантливите ученици е изключително актуален.
Като се имат предвид резултатите от научните изследвания, в
контекста на държавната политика в подкрепата на даровити младежи, в
Южен федерален университет (гр. Ростов на Дон), са определени следните
области на формиране на интегрирана система за управление,
идентифициране, подбор, подкрепа и подпомагане на даровити деца на
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федерално, регионално и общинско ниво, в сферата на популяризиране на
науката и технологиите сред младите хора:
• Легитимация на мрежовите механизми на взаимодействие
между образователните институции от различни равнища, което прави
възможна клъстерната политика, съчетаваща ресурси, инфраструктура и
най-добрите практики на отделните образователни организации;
• Разширяване на индивидуализацията на образователните
траектории на обучаемите. При това се взема под внимание разширяващото
се рисково поле при избора и реализацията на индивидуалната
образователна траектория, генерирано от дигитализацията:
1) промени в структурата и същността на образователното пространство;
2) промени в психофизиологичните характеристики на учениците и техните
родители, които определят вектора на модернизиране методологията на
учебния процес;
3) промени в списъка на актуални професии и търсените в бъдеще
професионални компетенции и др.
Факт е, че заедно с компетенциите, свързани с конкретни технологии
(hardskills), в условията на нестабилност в обществото следва да се
актуализират уменията за работа с алгоритми и хора, способностите за
изграждане на логически връзки, способността за работа в екип и намиране
на нови креативни решения и др.(soft skills) [10].
В основата на тези трансформации стои трансформирането на основния
инструмент на обучението - комуникациите, който придобива нови форми:
комуникации чрез messenger (чрез компютърен интерфейс); комуникации
чрез компютър (интерфейси за търсене) и общуване чрез изграждане на
мрежаот два компютъра за получаване на необходимиярезултат
(приложения на смартфона: карти, типови графици, сензори за активност)
[9];
• Социално партньорство, в това число, за решаване на
проблеми по подкрепата на талантливи младежи, въвеждане на инструменти
за подкрепа, като стипендии, разширяване на участието в модернизацията на
корпоративния секторв рамките на публично-частното партньорство.
• Усъвършенстване на професионалната компетентност на
педагозите, тъй като в усложняващото се алтернативно образователно поле
педагогът избира и реализира собствена траектория на продължаващо
образование, отчитайки непосредствените и бъдещи рискове от динамични
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трансформациив пространството на собствения си живот, живота и здравето
на учениците, техния успех в професионалното им ориентиране и
професионалната им реализация.
Известно е, че поради неподходящи условия за обучение, е засегнато,
преди всичко, развитието на талантливите деца; ако в процеса на обучение
учениците имат конфликти с учителите, причините за конфликтите често се
дължат не само на личните качества на учителя и ученика, но и на
равнището на професионална компетентност на педагога.
Във връзка с това считаме за закономерно признанието, че учителят
има водеща роля в подкрепата на талантливите ученици. Подкрепата на
талантливия ученик в избора и реализирането на индивидуалната му
образователна траектория се осъществява от учителя, съобразно рисковете и
заплахите, с ориентация към позицията на родителите и рисковете, които те
виждат за успешната реализация на индивидуалната образователна
траектория надетето им.
Затова, следва да подчертаем актуалността на проблема с
осъществяването на подкрепа на даровити ученици, както и с
продължаващото професионално образование на педагозите, заради появата
на опасност от кибер-социализация на талантливите ученици в условията на
дигитализация [4].
От една страна, институционалният модел за подкрепа на талантливи
млади хора се базира на мрежата от образователни институции за
допълнително образование, формирани през съветския период, действащи
както на общинско и регионално равнище (детски центрове за техническо
творчество, домове за детско и младежко творчество, спортни,
художествени и музикални училища и др.), така и на национално равнище
(«Артек»).
От друга страна, в наши дни се формират центрове за нови
педагогически практики - функционира Центърът «Сириус», който
представлява Център за научно-методическа подкрепа на политиката за
талантливи младежи. На базата на федерални и национални университети се
възобновява формирането на такива структури като СУНЦ (Специализирани
учебно-научни центрове), лицеи за талантливи ученици, регионални
центрове за работа с талантливи деца, възпроизвеждащи съдържанието на
работа и организационно-методическия модел на Център «Сириус».
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Дискусионни въпроси. Авторско социологическо изследване с цел
изучаване равнището на оценка на учители от селски училища на
собствената им компетентност в работата с талантливи ученици, включва
участието на 186 учители от селски райони. Резултатите показват, че
преобладаващото мнозинство от интервюираните учители (60%) нямат опит
в работата с талантливи ученици, 40% от анкетираните имат малък опит,
който се свежда основно до подготовка на учениците за участие в
олимпиади и тематични конкурси. От втората група учители, заявили малък
опит в работата с талантливи деца, 100% посочват като свои постижения
участието на учениците в различни конкурси, олимпиади и конференции,
4% подчертават като успех формирането на портфолио, 2% определят като
постижение реализирането на индивидуален подход, 2% считат за успех
само развитието на учениците, а 1% от тях - включването на учениците си в
изследователска работа.
Анкетираните учители включват в списъка от методи и техники, които
помагат на педагога в диагностиката на детския талант: наблюдение (18%),
тестване на учебните постижения (22%), помощ от психолог (10%),
постижения на учениците в извънкласни дейности (5%).
Получените резултати от изследването позволяват да се разгледа
цялостен модел за подкрепа на талантливи студенти от висшите училища,
включващ:
• организиране на непрекъснат процес на подкрепа в система
«образователен клъстер» на Южен федерален окръг, който включва
образователни институции от средното общо, средното професионално и
висшето образование на основата на частно-държавно партньорство;
• прилагане на система за подкрепа на талантливи ученици в
процеса на проектни смени (пообразец «Сириус»), дейността на Донската
академия за млади изследователи, предметни олимпиади за ученици, които
дават на участниците статут «кандидат-студенти» в ЮФУ.
• Реализиране на магистърска програма «Педагогическа
подкрепа на даровити деца и талантливи младежи» за млади педагози;
• Включване на талантливи студенти в конкурси за
професионално майсторство WorldSkills;
• Обучение на талантливи студенти-випускници по програми от
образователна степен «аспирантура» и «докторантура»;
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• Организиране на стажове за студенти от ЮФУ като
модератори на проектни смени в образователен център «Сириус» на базата
на Договорза партньорство и др.
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ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД

АКАДЕМИЧНА ГРИЖА ЗА НАДАРЕНИ СТУДЕНТИ В РИСК
ВЕНЕТА КАЦАРСКА
ACADEMIC CARE FOR GIFTED STUDENTS AT RISK
VENETA KACARSKA
ABSTRACT
The paper examines the importance of higher education and its benefits for
society and the individuals who have completed this level of instruction. Concepts
such as giftedness, gifted persons, students at risk, and academic care are
researched from a contemporary perspective. An emphasis is placed on the
discussion of giftedness within the overall context of personality and a personal
approach. The main reasons why students enter the general group of “students at
risk” are described. Their basic needs are analyzed, as well as the necessity for
new initiatives for meeting those needs. The main conclusion drawn is as follows:
Academic care for gifted students at risk should be based on a comprehensively
built strategy that includes identification, support, assistance and concretization of
their achievements in the academic environment.
Key words: gifted persons, students at risk, academic care, work strategy
Изборът на посочената тема не е случаен, нито прибързано направен.
Две са основните причини за него.
Първата е свързана с непрекъснато повишаване на значението на
висшето образование, а втората – с необходимостта от обогатяване на
функциите на висшите училища по отношение на всеки студент и особено –
на надарените студенти в риск.
Независимо от факта, че се срещат и някои негативни оценки за
образованието и особено за висшето, то продължава да е сред ценностите
на съвременния човек.
Обществото има голяма полза от млади хора с висше образование.
Неслучайно политиките в образованието, в т.ч. и във висшето се определят
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от всяка държава, но Европейският съюз има определена насърчаваща роля.
На свой ред Стратегията 2020 повиши интереса към висшето образование.
Увеличаването на броя на членовете на обществото с висше образование
несъмнено води до:
• просперитет на обществото;
• нови открития, отнасящи се до човека, обществото и природата;
• огромно значение на икономиката;
• неоценимо значение за духовното развитие;
• целенасочена борба с бедността;
• промяна в нагласите на хората в посока на споделяне на висши
ценности, приемане на различията между хората, подчертавано неведнъж в
различни публикации и в частност, тези на Д. Левтерова – Гаджалова (2002),
Вл. Радулов (2007), Ж. Стойкова (2008, 2013), К.Караджова (2008), М.
Цветкова (2008), Ив.Карагьозов и В.Кацарска (2008), К. Дамянов (2013),
Г.Тодорова Маркова (2018, 2019) и редица други автори;
Могат да се посочат още много ползи за обществото от хората с
висше образование, но даже и само тези позволяват да се да се обобщи:
Висшето образование носи неоценима полза за обществото. Важно е, обаче,
да се отбележи, че висшето образование се базира на придобитото средно
образование. Затова с основание може да се заключи, че образованието във
всички степени, неговото качество и обхват са важни, а неговият продукт –
хората с придобита най-високата образователна степен – безценен за
обществото.
Трудно е да се посочат всички предимства, които имат хората,
получили висше образование в академична среда. Позволявам си все пак да
посоча някои от тях:
○ На първо място студентите попадат в нова среда. По своето
качество тя е несравнима с останалите микросреди, в които до този момент
младите хора са функционирали. В нея отделният студент се намира сред
такива, които споделят ценността образование.
○ В процеса на обучението си във висшето училище има възможност
да общува с други студенти, избрали като него специалността, по която ще
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се подготвят. Намира се в общност от хора, които обсъждат важни за
подготовката си въпроси. Това са неговите бъдещи колеги, с които в нерядко
случаи и може да се окаже в практиката. Има възможност да създава
колегиални отношения с тях, а също и приятелства.
○ Има възможност да срещне преподаватели с голям теоретичен и
практически опит, да участва в общи проекти с тях и колегите си. Висшето
образование подготвя професионално хора, които ще упражняват
интелектуален труд, разбирано в глобален аспект. Впоследствие, даже и
някои от тях да се занимават с физически труд, последният ще бъде
различен от този на хора с неакадемично образование. Различията се отнасят
най-вече до особеностите в планирането, организирането и конкретната
дейност, до изводите, които те правят от сравняването на целите и
постигнатото и оттук – търсенето на пътища и средства за постигането на
по-голяма ефективност.
○ Академичното учене и обучение стимулира студентите в по-голяма
степен да мислят аналитично, т.е. да достигат до максимално обективно
разбиране на факти, явления и процеси. Младите хора все повече се разделят
с проява на субективизъм или необосновани лични предпочитания.
○ Академичната среда дава възможност студентите да се развиват като
творчески личности.
○ Особено полезна е академичната среда за насърчаване на
комуникацията между студентите и за постигането на реципрочност в
процеса на комуникацията. Това е особено полезно за студенти, които по
различни причини имат известни затруднения в комуникацията.
○ Средата е изключително подходяща за нуждаещите се от по-пълно
усвояване на езиковите правила.
○ Имат по-големи възможности за кариерно развитие, включително
и по-нататък да заемат ръководни позиции.
○ По-лесно в сравнение с лицата, които нямат висше образование
могат да започнат и успешно да практикуват свой бизнес.
○ Завършилите висше образование имат по-висок статус в
обществото.
○ Като цяло получават по-добро възнаграждение и качеството им
на живот е по-добро.
○ Висшистите несъмнено получават възможност да разширят и
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обогатят възгледите си за живота на хората и за процесите в природата.
Могат задълбочено да обясняват същността на факти, явления и процеси и
да откриват тяхната взаимосвързаност и взаимообусловеност.
Даже само изброеното позволява академичната среда да бъде
определена като качествена, насърчаваща и стимулираща.
С особена значимост е това за студенти, които по една или друга
причина могат да се причислят към общата група „Студенти в риск”.
Причините за попадането на студенти в рисковата група, както и
присъствието на надарени студенти в нея могат да бъдат от различен
характер:
♦ Медицински – заболявания на различни органи, с дисфункции на
системи, със сетивни нарушения (зрение, слух), двигателни, невросоматични
и др. Заболяванията могат да имат прогресиращ характер, както и да
преминат в хронични. В тази група могат да попаднат и млади хора с
комбинирани нарушения (с намалено зрение и слух, с едно сетивно
нарушение и двигателни или соматични заболявания) и т.н.
♦ Финансови – някои студенти не разполагат със средства, за да
осигурят в определен момент обучението си във висшите училища
(заплащане на такси, закупуване на необходимата литература и т.н.).
♦ Социални (стрес от попадането в новата среда, известни затруднения
в адаптацията, недостатъчна подкрепа от близки и колеги и т.н.).
♦ Комуникативни и/или езикови затруднения (например, при
интровертен тип лица, при недостатъчно за академичното обучение
усвояване на правилата на езика и поради това допускат грешки в устната и
в писмената реч. Някои могат да изпитват затруднения и при декодирането
на чужда реч, което като цяло предизвиква трудности у тях в процеса на
комуникацията в академичната среда, както и затруднения в
университетското си обучение)
♦ В групата „Студенти в риск” са и такива надарени студенти, които
при постъпването си във ВУЗ са емоционално нестабилни, с различни
зависимости, някои злоупотребяват с алкохол, тютюнопушене и други,
вредни за здравето им вещества. Това от една страна е вредно за здравето
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им, а от друга – крие риск от неуспешно приобщаване в академичната среда,
както и несправяне с академичната подготовка.
Преди да бъдат разгледани по-конкретно нуждите от академична
грижа за надарени студенти в риск в този контекст трябва да се обсъди
дефинирането на понятието „надарени студенти”. Без съмнение, такива
студенти са част от общата група надарени лица. При дефинирането на
понятието „надарени лица” авторите изхождат различни позиции:
□ Коефициент на интелигентност, измерен с тестове по А. Бине –
Т.Симон - Л. Терман, Д.Векслер и др. Обикновено се посочва IQ - 130 и над
това число. До средата на XX –ти век се отделя внимание преди всичко на
коефициента на интелигентност, както и на проявите на тази интелигентност
– постиженията. На съвременния етап се посочват още:
□ Висока степен на формираност на познавателните функции.
□ Високо развити способности в определена област.
□ Динамично (ускорено) развитие в дадена област, надминаващо това
на останалите му връстници.
□ Висока степен на усвояване и обобщаване на социален опит.
□ Манифестирани високи постижения в образованието, науката,
културата, спорта и др. области.
□
Потенциалните
способности
далече
надминават
даже
манифестираните по време на различни форуми, олимпиади, състезания и
др. инициативи.
Както се вижда, на съвременния етап понятието „надарена личност” не
се разглежда единствено в количествен план. През втората половина на
изминалия век то се дискутира като феномен в общия контекст на
цялостната личност. Още Д. Векслер разглежда интелекта цялостно – като
цялостна проява на личността.
В ретроспективен план се откриват много надарени лица, за които по
медицински или други причини може да се твърди, че са били в риск.
Достатъчно е да посочим няколко имена със световна известност. Част от
тези имена посочва и Св. Съева (2009,с 66- 91):
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- Гийом Амонтон, френски изобретател и физик, загубил слуха си още
като дете, основател науката за триенето между телата трибология,
- Гранвил Реймънд голям американски художник, оглушал на 3годишна възраст,
- Джони Рей - талантлив американски певец и пианист, автор на много
песни, загубил слуха си на 15-годишна възраст,
- Стивън Хопсън – американец, първият глух пилот в света с вродена
глухота,
- Марико Такамура – японска поетеса и артистка, глуха по рождение,
- Луи Брайл, създател на азбуката за слепи, ослепял след злополука на
3-годишна възраст,
- Хелън Келер, първата сляпоглуха американка, придобила
бакалавърска степен в областта на изкуствата, автор, политически активист
и лектор.
- Рей Чарлз Робинсън – световноизвестен американски певец и
пианист, ослепял около 7-та си година.
- Константин Циолковский – руски учен и философ, виден
представител на космическите науки, слабочуващ от 9-г. възраст
- Олга Скороходова – сляпоглуха, сътрудник в Института по
дефектология към АПН на РСФСР, кандидат на педагогическите науки по
психология.
Може да бъдат посочени имената на още хиляди хора по света, които
по една или друга причина са имали затруднения в един или друг период
или по време на целия живот, включително и по време на обучението си във
висши училища, но това не е необходимо. И тези само няколко примера са
достатъчни да послужат за доказателство за неограничените перспективи
пред лицата, които по различни причини имат известни затруднения.
И в наше време има студенти в риск, които се нуждаят от подкрепа и
помощ или обобщено казано – от академична грижа. Такива студенти
издири екип от преподаватели и студенти и сред студентите от Тракийския
университет. Броят им към 2015/2016 г. е общо 38. Те се обучаваха в
различни факултети и специалности. Приети са в посоченото висше
училище съгласно отделен член в Наредба за държавните изисквания за
прием на студенти във висшите училища на Република България, както и на
основание действащите към тази дата документи за прием на студенти в
Тракийския университет. Посочените 38 студенти по различни причини
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могат да бъдат причислени в групата „Студенти в риск”. Най-голямата група
от тях съставляват тези, които попадат в тази група поради прекарани или
продължаващи заболявания. Не сме установили точния брой на надарените
сред тях, но ги има по наблюдения на преподаватели през този период. Към
това следва да се добави е факта, че след 2016 г. също е осъществен прием
на студенти в риск.
Установяването на броя на надарените сред тях е предстояща задача и
пред екипа, ангажирал се с разработването на проект, свързан с подкрепа на
студенти в риск.
Има всички основания да се предполага, че тези студенти се нуждаят
от психологическа, социална и академична по своя характер подкрепа. В
противен случай част от тях могат да имат ниски постижения, което влияе
на самочувствието и мотивацията им, други завършват, но губят интерес
към специалността и бъдещата си реализация, някои презаписват курсове, а
други отпадат от ВУЗ. Така техният личен просперитет, както и този на
обществото като цяло са изложени на риск. Качеството им на живот не е на
добро равнище.
В същото време Правило № 6 от Стандартните правила на ООН за
равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания задължават
държавите „да признаят принципа на равнопоставеност за получаване на
основно, средно и висше образование от деца, младежи и възрастни с
увреждания в интегрирана среда”. С това правило се гарантира тяхното
обучение в естествена среда. Известно е, че броят на лицата със специални
образователни потребности е сравнително голям. Различни данни се
съдържат в изследванията, но това е поради неравномерното разпределение
на тези лица в различните страни.
Важно е да се подчертае, че специалните нужди и по-конкретно –
специалните образователни потребности могат да се проявяват през целия
живот на човека или в отделен времеви период. В Стратегията на
Европейската комисия за хората със специални нужди (IP/10/1505) още в
самото начало се посочва, че в Европейския съюз (ЕС) един на всеки шест
души е с увреждане, вариращо от леко до тежко. Числото на тези лица е
около 80 милиона души. Немалко от тях често нямат възможност да участват
пълноценно в живота на обществото. Честа причина за това са редица бариери
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(пречки, свързани с жизнената среда и особено с нагласите на хората).
Етиологията е все още недостатъчно изучен въпрос. Групата на лицата със
специални образователни потребности е нехомогенна, подгрупите също
включват лица с различна степен на изразеност на посочените потребности.
Съществуват и множество други международни и национални
документи, които насочват вниманието на обществото, на държавните и в
частност, образователните институции към образованието на различни
уязвими групи, част от които в посочения по-горе проект са обединени под
названието „Студенти в риск”. Такива са и приетите Декларация от
Саламанка „Принципи, политики и практики в образованието за хора със
специални нужди” (ЮНЕСКО, 1994г.); Хартата от Люксембург (1996г.);
Конвенцията за правата на хората с увреждания (ООН, 2006г.), Закона за
висше образование у нас, Закона за интеграция на хората с увреждания и др.
В последния посочен тук закон, в чл. 20 категорично се настоява: Висшите
училища осигуряват подкрепяща среда, специални приспособления,
подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска работа.
В отговор на тези документи, на изразената в тях хуманна обществена
потребност от подкрепа и конкретна помощ, както и от стремежа да работим
за утвърждаването на новата образователна политика в съвременното
демократично общество, обърнато към интересите и нуждите на всеки
човек, включително и със специални образователни потребности,
наложително е вниманието на академичната общност да се фокусира върху
„Студенти в риск” и в частност – към подгрупата – надарени студенти.
Обусловени от различни причини, тези студенти имат особености,
които им пречат да се справят сами в академична среда. Затрудненията им са
от различен характер.
На първо място може да се посочи нуждата от интегриране на тези
лица. Ж.Стойкова (2008, с.194-195) подчертава „необходимостта от
интегриране на лицата със СОП във всички форми на социалното
функциониране, без да се изключва висшето образование. Този въпрос има
както обществена значимост, доколкото "за всяко общество се съди по това,
как защитава правата на най-уязвимите хора", но също и на надарените,
признаването на тяхната личностна значимост, доколкото това са стъпки
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към подобряване на социалната среда, оказваща влияние върху цялостното
им развитие”.
На второ място може да се посочи нуждата от насърчаване.
Известно е на обществото, че лицата в риск, в т.ч. и надарените
нерядко функционират в ограничен по брой среди. Може с основание да се
твърди, че достъпът до висше образование предоставя възможност не само
да се разширят значително тези микросреди, но и да се подобри качеството
на последните.
Последици от приобщаването към такава среда не са само
преодоляване на съществуващата в известна степен изолация, но и
качеството на комуникацията. Тя не само може да се разшири по обем, но и
преди всичко да се подобри нейното качество. Това има съществено
значение за изпитващите все още затруднения в комуникацията лица (глухи,
заекващи и др.).
Достъпът до висшето образование на лицата в риск не само ги
включва по-активно в социалната система, но помага за личностното им
развитие. Както твърди Ж. Стойкова (2013) в анализа на изследване със
студенти , висшето образование не развива пряко социалния им интерес, но
води до развитие на такива личностни качества като сътрудничество,
умение за работа в екип, емпатия , оказване на помощ, съобразяване с
правилата, поемане на отговорност и др, които са релативни на него.
Някои затруднения в обучението, които могат да имат, при адекватна
на нуждите им помощ и насърчаване могат да се преодоляват и това на свой
ред да послужи за целите на по-нататъшното им самообучение и
самообразование.
Надарените лица в риск често се нуждаят, понякога и до края на
живота си от повече финансови средства за различен по вид поддържащи
терапии, различни средства за преодоляване на затрудненията в
мобилността, инструменти и материали, необходими за развиване на
дарбите си и тяхното презентиране.
В същото време е известно, че голяма част от тях не разполагат с
необходимите средства. В. Кацарска (2015, с.207-208) посочва „Ниското
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качество на живот на повечето лица с нарушения е главно поради
недостатъчно образование”. Приобщаването им към висшето образование и
успешното им дипломиране и съответно – упражняването на по-високо
платена професия може да им позволи да подобрят жизненото си равнище и
съответно – да удовлетворят нуждите си.
Могат да се посочат още много ползи, които висшето образование
може да донесе на разглежданата категория лица.
Обобщено казано, надарените студенти в риск могат да имат нужди от
различен характер. Нуждаят се от подкрепата и грижите на цялата
академична общност. Тази подкрепа и академична грижа трябва да се
разглежда като част от грижата на цялото общество. Необходимо е да се
разделим с представата за отделни, изолирани инициативи (консултации,
предоставяне на допълнителни материали, изложби на създадени от такива
студенти продукти и т.н.).
Вместо това е необходимо създаването на нова концептуална рамка,
очертаваща преди всичко съвременно отношение към надарените студенти в
риск и вместването в нея на целенасочени стратегии за академична грижа за
тях. В нея ще намерят място решени вече до известна степен въпроси като
прием на такива студенти. Академичната грижа по-нататък би следвало да
се манифестира като възможност за тях дарбите им да намерят отражение
още по време на следването им в теорията, практиката и научните
изследвания, в спорта, културата и в останалите области, предпочитани от
студентите. Конкретните инициативи за това съставляват огромен брой, но е
важно те да бъдат желани и избирани от самите студенти. Ако покажем на
надарените студенти в риск, че не воюваме за тяхното оцеляване в
академична среда, а създаваме заедно с тях стимулираща и за тях и за
останалите студенти среда да развиват талантите си, ако им покажем, че
ценим високо тяхната надареност, защото е полезна и за тях и за
академичната среда и за обществото като цяло ще отговорим в голяма
степен на изискванията на съвремието. Отделните дейности и инициативи –
мотивиране, конкретна помощ, осигуряване на подходящи учебни места,
привличане за участие в проекти, насърчаване за подготвяне на публикации,
осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуерни
програми, организиране на специални места в читални зали за ползване на
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последните и т.н. разглеждаме като компоненти от общата стратегия за
академична грижа за надарени студенти в риск, базирана на нова концепция
– промяна в отношението към тях. Развиването на тяхната надареност не е
само тяхна грижа, а на всеки член на академията и обществото.
Концептуално по своя характер е и схващането, че надареността не е
отделна способност, а както твърди Д. Векслер – цялостна проява на
личността
Създаването и осъществяването на тази концептуална рамка може да
се осъществи в под една или друга форма за работа в академичната общност.
Изразяваме убеденост, че това може да стане и в рамките на разработен и
предоставен за оценка пред съответните власти Проект от екип от
преподаватели в Педагогическия факултет и колежа”Техника и технологии”
в гр.Ямбол в Тракийския университет съвместно със специалисти от Русия,
начело с професора, дпн от Южния федерален университет - Л.В. Занина.
Необходимо е да отдадем дължимото и на стореното до нас. Проект
„Студентите със специални образователни потребности – подкрепа за
качествено образование и достоен живот” е осъществен от специалисти от
Югозапдния университет у нас осъществен в Югозападния университет, под
ръководството на доц. д-р П. Терзийска и описан в научната литература. У
нас съществувати различни програми. Например, Програма „Таланти”,
Програма „Научни изследвания” , различни фондации – Фондация „Еврика”
и др. Предлаганият от нас Проект се различава от тях по това, че
академичната грижа за студентите в риск и в частност – надарените
студенти в риск се планира да се осъществи в тяхната естествена среда –
академичната и с активното участие на самите тях. Далече сме от идеи за
еднопосочна помощ – предоставяне на литература, разясняване на идеи,
включване в проекти и т.н. Както и неведнъж се посочи, споделяме идеята за
нова концепция и съответно – за нов модел на академична грижа.
Компоненти на този модел са: издирване с различни методи и средства
(наблюдение, решаване на казуси и т.н.), подкрепа при нужда за осъзнаване
на тяхната роля в живота на обществото, създаване на условия за тяхното
нестандартно развитие, както и за обективирането на тяхната надареност
(участия в конференции, публикации, изнасяне на самостоятелни лекции и
т.н). В този модел може да се впише и създаване на студентски клуб за
популяризиране от самите тях на високи постижения. В модела ще намерят
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място инициативи за работа на надарените студенти с други студенти, за да
ги окуражат и да им окажат при нужда колегиална академична подкрепа и
помощ.
Обобщено казано, идеята за създаването на Проекта надхвърля
виждания за подкрепа и помощ за отделни надарени студенти в риск, а
активизиране на усилията на академичната общност за обогатяване на
мисията и визията на академичното образование, насочени към подобряване
на качеството на образованието с активната дейност на надарените студенти
в риск.
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РАЗПОЗНАВАНЕ, РАЗБИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НАДАРЕНИ ДЕЦА И
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Резюме: Проблемът за ранното разпознаване на талантливите деца в
изкуството не се дискутира много, тъй като е общоприето мнението, че
проявлението на този талант обикновено се изявява малко по-късно.
Съществуват обаче редица показатели, чрез които можем да разпознаем
надарените и талантливи деца в изкуството в ранния етап от тяхното
развитие. Тези показатели са характерни за детската изобразителна
дейност и винаги присъстват в техните рисунки. Те са свързани с формата
и детайлите в изображенията, с отражението на пространството в
рисунката, с различните композиционни решения, избора не теми и
сюжети, техники материали и др. Но надарените и талантливи деца в
изкуството обикновено използват тези характеристики на рисунката на
по-ранен етап от тяхното развитие.
Основният метод, използван в това изследване, е анализът на детски
рисунки с различни критерии за оценка.
В това изследване се разглеждат рисунки на деца от най-ранните прояви
на тяхната художествена дейност, до юношеските им години, когато
проявите на талант могат да се считат за категорични.
Ранната диагностика на един талант в изкуството би била полезна за
родители, учители и самите деца за тяхното бъдещо развитие и
реализация в тази област. Проявлението на този талант може да бъде
свързано и с надареност и талант в други области. Създаването на
система с критерии за диагностика на този талант може да бъде
интересна и полезна за предучилищни, начални учители, както и за
родители на такива деца.
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Ключови думи: изобразително изкуство, надарени деца, рисунки
Abstract: The problem of the early recognition of gifted children in art isn’t
much discussed, because of the opinion that the manifestation of this talent
usually shows up a little bit later. There are a number of indicators, however, by
which we can recognize gifted and talented children in art in the early stage of
their development. These indicators are characteristic of the child’s drawing and
are always present in their pictures. They are connected with shape and details in
images, with reflection of space in drawing, with composition decisions. But
gifted and talented children in art usually use these characteristics of the drawing
at an earlier stage of their development.
The main method used in this research is the analysis of children drawing with
different criteria of assessment.
Creativity in all art activities: images, space, composition, plot, choice of
technique and materials.
In this research are regarded drawings of children from the earliest shows of their
art activities, until their teenage years, when the manifestations of talent can be
considered as categorical.
The early diagnostic of a talent in art would be useful for parents, teachers and
children and for their future development and realization in this area.
Manifestation of this talent can be also connected with giftedness and talent in
other areas. Creating a system with criteria for diagnostic of this talent can be
useful and helpful for preschool, primary school teachers and parents.
Key Words: art, gifted children, drawings
В последните 30 години в България доста се говори, пише и се работи по
организацията и работата с деца със специални образователни потребности.
В обществените и образователни среди се прави опит да се компенсира
ограничения интерес и подкрепата при развитието и обучението на тези деца
през миналия век. В България липсва цялостна стратегия за осъвременяване
на програмите в обучението по изкуства в специализираните и
общообразователни училища. В голяма степен съвременното постмодерно и
силно технологизирано общество е длъжник на децата с изявени дарби в
изкуството. Те останаха извън фокуса на обществения и обучителен интерес
на образователните институции.
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Рядко обаче се споменава, че в целевата група от деца, които имат
специални образователни потребности попадат и т. нар. деца с изявени
дарби. Според наредбата за „Регламентиране на образованието на ученици
със специални образователни потребности в образователната система“ право
на специална закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на науката,
изкуството или спорта. Специалната закрила по Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 2003 г. се
предоставя с цел насърчаване на творческите заложби, потребностите на
децата, осигуряване на възможности, и условия за постъпване в спортни
училища, в училищата по изкуствата и финансово подпомагане,
стимулиране чрез стипендии, и специализирани образователни програми.“В
споменатанаредбазаусловията и редазаосъществяваненазакриланадеца с
изявени дарби от 2003 г, както и постановление № 17от 8 февруари 2018
годиназа приемане на програма на мерките за закрила на деца с
изявенидарби от държавни и общински училища прави впечатление, че в тях
се уреждат предимно финансови въпроси, свързани със стимулирането и
подпомагането на деца показали постижения в различни сфери на
изкуствата, науката и спорта.
В наредбата за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017
г., в сила от 27.10.2017 г. и приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. в глава
четвърта са разгледани проблемите за индивидуалните учебни планове и
индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни
потребности и на ученици с изявени дарби. Като учениците с изявени дарби
са споменати само в чл.146 и чл. 147. Малко по-конкретно внимание на
учениците с изявени дарби е отделено в т. 5 на чл. 146, в която се казва: „В
случай че за ученици с изявени дарби, които се обучават по индивидуален
учебен план в комбинирана форма на обучение или в дуална система на
обучение, са необходими квалифицирани специалисти за допълнителна
подкрепа в съответната област - науки, технологии, изкуства, спорт и други,
директорът на училището може да ги осигури от центрове за подкрепа за
личностно развитие, от Националния дворец на децата, от друга институция
или организация, осъществяваща дейност в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.“ От така цитирания текст става ясно, че
директорът на училището, в което се обучава дете с изявени дарби „би
могъл“ да осигури нужния специалист. В педагогическата практика рядко
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директорът на училището има пряк контакт с децата от училището. На фона
на непосилната административна ангажираност на училищните директори
информацията, която достига до тях за децата и учениците е от учителите им
и класни ръководители. До каква степен обаче учителите в детската градина
и началното училище са квалифицирани да идентифицират специалните
заложби у децата и да ги класифицират като деца с изявени дарби. Самото
понятие „изявена дарба“ би могло да се дискутира, тъй като възможността
на една дарба да се изяви се проявява след като тя се развие, а за да се развие
дарбата е необходимо да бъде открита.
С този доклад се цели да се подпомогнат педагогическите специалисти при
определяне на децата като надарени и талантливи в изкуството чрез
определяне на някои от основните характеристики на детските рисунки и
спецификата на техните прояви в рисунките на децата със заложби в
областта на изобразителните изкуства. Необходимостта от познаване на
ранните изяви на характерните признаци на художествен талант и
надареност е от към изключително голямо значение за бъдещото развитие
на детската личност и за формирането и изявяването на този талант. Много
често се приема, че проявата на надареността в сферата на изобразителното
изкуство се изявява във възрастта след 12 години (Димчев, 1992), но
внимателното проследяване на изявата на различните особености,
характеризиращи детската рисунка в ранната възраст, ни карат да мислим,
че те могат да послужат за диагностичен инструмент при ранното
разпознаване на художествената надареност при децата в предучилищна и
начална училищна възраст. Ранното откриване и разпознаване на надареното
и талантливо дете има за цел не да го фаворизира учителя определи за
артистичния лидер сред останалите ученици в класа, а да му помогне да
осъзнае и развива своя потенциал. “В класната стая и у дома всеки човек
изявява универсални, а понякога уникални качества. Талантливите деца не
са „по-добри” от другите деца, те са различна от тях.“(Smutny, J. F; Walker,
S. Y.; Meckstroth, E. A, 1997.) Именно тази „различност“ отличава
талантливите деца в дадена област от останалите. За да открием и разберем
уникалността на надарените деца е важно да се научим да я разпознаваме.
Дженифър Дрейки Елън Уинър посочват три причини за липсата на ранно
диагностициране на надарените деца в изкуството, за разлика от другите
области:
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„Първите прояви на способностите за рисуване са по-маловажни в нашата
култура, отколкото способностите в други области като математиката,
например. Второ, децата не се наблюдават редовно за изявата на
изобразителните им способности, така както се проследяват академичните
им способности.Трето, музикалният талант е по-вероятно да бъде забелязан,
защото децата често вземат уроци по музика и по-рядко вземат уроци по
рисуване.“ (Drake, J. E., &Winner, E., 2012)
Като четвърта причина за липсата на ранна диагностика на артистичния
талант на децата можем да добавим слабата подготвеност на педагозите в
детските градини и началното училище да разпознават проявите на тази
надареност в рисунките на децата..) Като четвърта причина за липсата на
ранна диагностика на артистичния талант на децата можем да добавим
слабата подготвеност на педагозите в детските градини и началното
училище да разпознават проявите на тази надареност в рисунките на децата.
Причините за ранното разпознаване на художествения талант при деца от
предучилищна и начална училищна възраст не е за да станат всички те
художници като възрастни (Drake, J. E., &Winner, E. 2012), а за да развият
тази своя дарба и да използват в своя бъдещ живот и професионална
реализация.
Съществуват редица индикатори, по които бихме могли да разпознаем
надарените и талантливи деца в областта на изобразителното изкуство в
ранните стадии на тяхното развитие. Тези индикатори характеризират
детската изобразителна дейност като цяло и винаги присъстват в рисунките
на децата. Те са свързани с формата и детайлите на изображението, с
отразяването на пространството в рисунките, с композиционните решения.
Надарените и талантливи деца в тази област обаче, обикновено прилагат
тези похвати в по-ранни стадии на развитие на рисунката, от типичните за
възрастта им.
o По-ранна проява на етапите на рисуване.
Обикновено децата започват да рисуват разпознаваеми изображения,
представляващи обекти от действителността на възраст около 3 или 4
години (Golomb, 1992). При надарените деца в изкуството това може да се
случи на много по-ранна възраст – 2 години и в редки случаи дори преди
това.
o Ранна проява на развитието на изображението.
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Една от ранните прояви на надареност в изобразителното изкуство се
свързва с ранната поява на смислени и зрели изображенияв рисунките на
децата, изображения, които изпреварват с месеци или години обичайната
възраст, на която обикновено децата ги създават. Usually children begin to
drawrecognizableshapesrepresentingobjectsintheworldataroundtheage of
3 or 4
(Golomb, 1992) Надарените деца в изобразителното изкуство започват да
създават смислени изображения обикновено значително преди тази възраст.

Фигура 1

Фигура 2

На фигури 1 и 2 са представени рисунки на деца на 22 месечна възраст.
Рисунката на фигура 1 е типична за т. нар доизобразителен период и
представлява хаотично разположени в изобразителното поле линии. На
фигура 2 виждаме изображение на човешка фигура, т. нар. „главоного“,
характерно за началото на изобразителни я период, което обикновено децата
създават на възраст около 3 години.
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Фигура 3

Фигура 4

На фигура 3 и фигура 4 са представени рисунки на дете на 24 месечна
възраст (2години). Това е възрастта, в която според нормата на развитие в
яслената възраст децата могат по подражание да рисуват вертикални
хоризонтални прави линии. (Манова-Томова В., 1974) В рисунките на
фигури 2 и 3 се вижда, че две годишното дете не просто е нарисувало
вертикални и хоризонтални прави линии, а ги е включило в смислено
изображение като чрез тяхното съчетаване е изобразило шкафове. Тази
находчивост за включване на лимитираните изобразителни възможности и
линии в смислено изображение определено е нещо, което трябва да се
отбележи като уникално качество у детето от проследяващия го учител.
o Пропорционалност при изобразяването на обектите.
(Предаване на правилни съотношения между отделните части
на изобразяваните обекти)
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Фигура 5Фигура 6

Фуигура7
На фигура 5, фигура 6 и фигура 7 са представени рисунки на птици и
животни, създадени от 5 годишни деца, в които ясно се вижда стремеж към
реалистично предаване на формата на тялото, изобразяване на отделните
конструктивни елементи на обектите и правилните им пропорционални
отношения между тях, стриктност при изобразяване на детайлите и
намирането на точните им места.
o Детайлност при изобразяването на обектите. (Предаване на
значителен брой съществени и второстепенни детайли при
изобразяването на обектите)
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Фигура 8

Фигура 9


На фигури 8 и 9 виждаме рисунки на 8 годишно момче, което с
изключителна точност изобразява детайлите на нарисуваните обекти. В
рисунката от фигура 8 при пресъздаването на интериора на автомобиле
обърнато на всеки детайл, който присъства в него и той е представен на
точното си място и с вярната си големина спрямо останалите детайли.
Същата особеност се вижда и на рисунката на фигура 9 там са изобразени,
както екстериора на магазиана и рекламните надписи нд него 9 като на
срещуположната стена е огледално изписан), така и стоките, които се
предлагат в интериаора на магазина. И двете рисунки са рисувани по памет.
Би трябвало да се отбележи степента на развитие зрителните възприятия и
устойчивостта на зрителната памет при децата надарени в изкуството. Без да
отчетем тяхната особеност в развитието на не тези деца,не бихме могли да
определим и тяхната специфична надареност.
Ако сравним изображенията нахора, нарисувани от деца на 6 годишна
възраст представени фигури 10 и11 с тази на фигура 12, създадена от дете на
същата възраст ще видим колко много те се различават именно по тези
показатели: прецизност при предаване на формата, добра свързаност между
отделните структурни елементи при нейното изграждане, точност и
детайлност при изобразяване на детайлите.
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Фигура 10

Фигура 11

Фигура 12

o Ранна проява на пространствени взаимоотношения между
обектите.
Обикновено в детската рисунка първо се появяват изображенията, а на покъсен етап се търси пространствената им принадлежност и организацията на
пространството въобще. Надарените деца в изобразителното изкуство много
рано започват да търсят пространствена връзка между обектите за да
построят своите рисунки. По-рано от своите връстниции започват
подреждат обектите в двуизмерна рисунка напринципа на т. нар фризова
композиция, по-рано от другите се стремят да отразят пространството чрез
смесването на две гледни точки или да отразяват перспективата повече от
80% от изследваните надарени деца в изкуството (Porath, M., Arlin, P. K.,
1997, Developmental Approachesto Artistic Giftedness, Creativity Research
Journal, Volume 10, pp. 241-250)
o Ранна проява на двуизмерно
изграждане на рисунката
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пространствено

Figure 14

Figure13

Рисунките на 4 годишни деца показани на фигура 13 и фигура 14
демонстрират високите уменията и на двете деца по отношение на
изграждането на формата и добавянето на детайлите, но двете рисунки
съществено се различават по начина на изграждане на пространството. В
рисунката на фигура 9 виждаме добре изградени изображения, които обаче
не са намерили своята пространствена принадлежност в изобразително поле
на листа. А детето нарисувало рисунката показана на фигура 10 демонстрира
добра прострнствена ориентация, изграждайки типичната „фризова“
композиция, характерна за 5-7 годишните деца.
o Ранна проява на изобразяване на пространството чрез
смесване на две и повече гледни точки.

Фигура 15

Фигура 16
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След навършването на 5 годишната си възраст повече деца отразяват
пространството в рисунките си чрез прилагането на така наречената
„фризова“ композиция, този вид композиция представлява своеобразен
разрез на реалния свят, при който отделните обекти се изобразяват
двуизмерно в съответствие с височинната им пространствена
принадлежност – разположените на земята обекти се изобразяват в долния
край на листа, а тези, които се намират в небето в неговия горен край.
Типичен пример за такава рисунка на 5 годишно дете е представената на
фигура 15. Рисунката на фигура 16 представя един по-сложен начин да се
предаде пространството от 5 годишните деца. Някои надарени и талантливи
деца, които ще изявят по-късно своя талант в областта на изобразителното
изкуство започват да се опитват да предадат третото измерение в плоскостта
на листа чрез смесването на две, както е в случая, а понякога и на повече
гледни точки. Този начин на предаване на пространството в рисунките на
децата трябва да ни подскаже да помогнем на такива деца с уроци за
запознаване на основните закономерности на пространствените възприятия
и начина им за изобразяване в двуизмерна плоскост. Този ранен опит за
търсене на начин за отразяване на третото измерение в листа се среща
предимно при деца с надарени с т. нар пространствена интелигентност.
(Gardner, H. 1993)
o Ранна проява на триизмерното пространствено представяне на
обектите и заобикалящата ги средата в рисунката.

Фигура 17

Фигура 18
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Фигура 19

Фигура 20

Един от значимите белези за даровитост изтъкван от авторите-изследователи
на детската изобразителна дейност е способността за перспективно
пространствено изобразяване на обектите и заобикалящата ги среда. Голумб
отдава изключителното значение на перспективното рисуване при
диагностицирането на артистичния талант: За нея ролята на перспективните
рисунки и степента, до която преждевременното постигане на перспективно
рисуване в детството е белег на патология. Въпросът за надареността като
преждевременно развитие или като белег на уникални качества и връзката
между изкуството и познанието също се разглеждат от авторката. (Golomb,
C. 1992) В своето изследване M. Порат и K. Арлин. при работата си с
надарени и талантливи деца отбелязват значението за определяне на таланта
в демонстрирането на напредък в способността да се предоставя
перспективата в рисунката. (Porath, M., Arlin, P. K. 1997)
На фигури 17 - 20 са показани рисунки на момче нарисувани във възрастта
между 5 и 8 години. На тях ясно се вижда интереса на това дете по
отношение на изобразяване на третото измерение. Дори в някои от найранните му изобразителни прояви той демонстрира интерес, желание и
интуитивно умение за изобразяване на обектите в перспектива. Особено
ясно това личи в представената рисунка на фигура 17. Там изображенията на
човешки фигури са в значителна степен, бихме могли да кажем „незрели“
или по-точно типични за 5 годишно дете. Не така стои въпроса по
отношение на сградите, които 5 годишното момче и изобразило в задния
план. Те са предадени в съответствие със закономерностите на линейната
перспектива, или поне опирайки се на нея. Наличието на обратна
перспектива, което ясно се вижда при изобразяването на сградата в
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рисунката от фигура 18 е типичен начин на търсене на третото измерение в
ранните опити за използване на линейната перспектива като изобразителен
прийом. Това обаче при повечето деца се случва едва в тийнейджърска
възраст.
Развитието на таланта в сферата на изобразителното изкуство и сложните
перспективно-пространствени връзки и отношения, които това даровито
дете е в състояние да предаде едва на 11 годишна възраст смайват със своята
сложност и нестандартност. Илюстрация на тези негови нетипични за
възрастта изобразителни умения е представената негова рисунка на фигура
21.

Фигура 21
o Избор на нетрадиционна гледна точка или „невъзможно“
изобразяване на пространството.
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Фигура 22

Фигура 23

В рисунката от фигура 22 е избрана много висока гледна точка, която в
линейната перспектива се нарича перспектива от птичи поглед. Този вид
перспектива се прилага от професионални художници, когато им е
необходим да постигнат определено внушение, но рядко се използва от деца,
поради сложността на нейното използване. На фигура 23 пък в създадения
убедително илюзорен триизмерен свят от 11 годишното момиче в нейната
рисунка, наред със реалните и фантазни образи се забелязва и един път,
който от перспективата на отдалеченост преминава в отвесна пътека към
небето, а там преминава в някакво нереалистично измерение на един портал
или врата на времето.
Други показатели, които можем използваме за ранното разпознаване и
диагностика на надарените деца в областта на изобразителното изкуство се
отнасят и до:
o Оригинални и нетрадиционни композиционни решения
Обикновено в рисунките си децата използват композиционни схеми за да
представят дадена тема или сюжет. Един от най-предпочитаните видове
композиции е фризовата композиция. Още от след 5 годишната си възраст те
усвоява този начин на предаване не само на пространството, а и на
свързване на отделните обекти в композиция. Често отделните персонажи се
изобразяват един до друг подредени като за снимка и липсва
взаимодействие между тях. За надарените и талантливи деца тази
композиционна схема е неудовлетворяващи и те прибягват до различни
оригинални и нетрадиционни композиционни решения. Пример за такива
нестандартен подход към композиционното изграждане на рисунките имаме
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на рисунките от фигура 24 и 25, нарисувани от деца съответно на 9 и 7
години.

Фигура 24

Фигура 25

o Избор на нетрадиционни теми и сюжети за изобразяване.
За децата, които нямат специален интерес към изобразителното изкуство
изборът на теми и сюжети за изобразяване сякаш е лимитиран. Много често
те изобразяват типичните за детските рисунки къщи, хора и дървета и след
като преминат през периода на предучилищното детство тези деца губят
интерес към дейността. Не така стоят нещата при децата, които имат талант
в тази сфера. За тях няма ограниченост в темите и сюжетите, които те
предпочитат.

Фигура 26

Фигура 27
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Фигура 28

Фигура 29

Рисунките на фигури 26-29 са пример за необичайните теми и сюжети,
които са избрали да изобразят деца на възраст между 6 и 12 години. На
рисунката от фигура 26 8 годишното момче е пресъздало злополука с лек
автомобил. На фигура 27 пък виждаме как 12 годишно момиче е
представило в рисунката си фантастичния свят на сънищата си. В рисунката
на фигура 28 6 годишно момиче по забавен начин е представило една
хранителна верига, а в рисунката на 29-та фигура е изобразена необичайната
поява на планетата Сатурн в непосредствена близост до Земята.
o Използване на разнообразни техники и експериментиране с
различни материали в рисунките.
Някои децата със заложби да развият изобразителен талант не се
притесняват да експериментират с нови техники и материали. За тях е
представлява интерес и предизвикателство да използват новите техники като
ново изразно средство в рисунките. Те не се боят да сгрешат и често
експериментират много кратно с новите техники, докато получат
удовлетворяваш ги резултат.
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Фигура 30

Фигура 31

Рисунките на фигури 30 и 31 са на 6 годишни деца, на които са показали
техниките мокро в мокро с разтичане за изобразяване на дъжд и техника
„батик“ с монотипия с полиетилен. Вижда се смелостта при боравенето с
нови и смесени техники и постигане на максимална изразителност при
тяхното прилагане.
В това изследване са представени рисунки на деца от най-ранните прояви на
тяхната изобразителна дейност, до юношеските им години, когато проявите
на талант могат да се считат за категорични. По време на изследването се
събират и анализират детските рисунки. В тях има два, три или повече от
посочените знаци. Интересно е също така да се отбележи, че ранният
интерес към определен обект или вид изобразителна дейност се запазва за
дълго време и често остава непроменен в продължение на години.
Адекватната педагогическа намеса е задължителна за подпомагане на детето
да развива своите способности. Развитието им обаче е възможно само когато
те се определят и диагностицират от добре обучен специалист. Често
учителите от предучилищна възраст и от началните училища са склонни да
пренебрегват обучението по изкуства, защото не могат да разпознаят
признаците за надареност в детските рисунки.
Ранната диагностика на надареността в изкуството би била полезна за
родители, учители и деца и за тяхното бъдещо развитие и реализация в тази
област. Проявлението на този талант може да бъде свързано и с
талантливост и талант в други области. Създаването на система с критерии
за диагностика на този талант може да бъде полезна и полезна за
предучилищни педагози, начални учители и родители.
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ЯЗЫК ПУШКИНА И МИР
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. А.С.
ПУШКИНА
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ
Ольга Николаевна Халеева
Таня Янкова Стоянова

Abstract: This article considers the main activities of the Department of
Teaching Russian as a Foreign language of Pushkin State Russian Language
Institute. The authors provide information about the conditions and organization
of work with foreign students.
Key words: Department of Teaching Russian as a Foreign language,
Russian as a Foreign language, foreign students

«Заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны
народной признательности. Он дал окончательную обработку
нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными фило-

логами едва ли не первым после древнегреческого...».
И.С. Тургенев
2019 год – год юбилейный, 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина,
чье имя носит Институт русского языка. Нужно отметить, что язык
Пушкина, русский язык, стал одним из самых востребованных языков
нашего времени. Изучают русский язык по всему миру – в школах,
университетах, на курсах, он-лайн, как первый либо как второй
иностранный язык...
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Традиции обучения русскому языку как иностранному в самой
России связано с подготовительными факультетами.
Подготовительные факультеты для иностранных граждан появились в
Советском Союзе во второй половине XX-го века в связи с необходимостью
обучать русскому языку молодых людей из других стран, собиравшихся
учиться в вузах СССР. Деятельность этих факультетов интенсивно
развивалась до начала 1990-х годов XX-го века, пока существовала страна. В
последние годы наблюдается
активное развитие существующих и
появление новых подготовительных факультетов в вузах Российской
Федерации.
Институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) –
одна из самых престижных образовательных организаций, в которой
разрабатывались основы методики обучения русскому языку как
иностранному. Истоком его деятельности стал методический центр русского
языка как иностранного, образованного на филологическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова по инициативе В.Г. Костомарова, Е.М.
Верещагина и др. в 1966-м году. Можно, и следует, с гордостью отметить,
что и вся последующая история центра-института связана с именем Виталия
Григорьевича Костомарова. Он стал первым директором, потом – ректором,
а с 2001 года – Президентом Института. В январе 2020 года запланирована
международная научная конференция, посвященная 90-летию В.Г.
Костомарова.
В настоящее время Институт Пушкина является научно-методическим
и информационно-аналитическим центром правительственной Программы
по продвижению русского языка и образования на русском языке и
Федеральным ресурсным центром по сотрудничеству в сфере продвижения
русского языка и образования на русском языке.
Подготовительный факультет Института был создан в 2016 г. на базе
подготовительного отделения и является преемником богатых традиций
Института Пушкина в обучении иностранных граждан и повышении
квалификации преподавателей русского языка как иностранного,
величайшей школы, созданной выдающимися учёными и методистами.
Вопросам обучения русскому языку иностранцев посвящены работы В.Г.
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Костомарова, О.Д. Митрофановой, В.В. Морковкина, А.Н. Щукина, Э.Г.
Азимова, Ю.Е. Прохорова и мн.др.
Подготовительный факультет принимает на обучение иностранных
граждан, желающих овладеть русским языком для того, чтобы продолжить
образование в вузах России.
Основные цели обучения иностранных граждан на подготовительном
факультете:
• подготовка по русскому языку к коммуникации в социально-бытовой,
социально-культурной сферах общения, а также в учебно-профессиональной
сфере, что является обязательным условием для поступления в российские
вузы;
• подготовка по общеобразовательным предметам в соответствии с
выбранной специальностью;
• адаптация к российской системе обучения в образовательных
организациях высшего образования.
На факультете функционируют две кафедры: кафедра русского языка
как иностранного и кафедра гуманитарных и естественных наук.
Факультет реализует программы всех направленностей обучения:
гуманитарной, экономической, медико-биологической, естественнонаучной,
инженерно-технической и технологической направленностей. Кафедра
русского языка как иностранного обеспечивает подготовку по русскому
языку, кафедра естественных и гуманитарных наук – по другим
общеобразовательным
предметам,
привлекая
при
необходимости
специалистов из других вузов.
Численность слушателей подготовительного факультета постоянно
возрастает. Это связано с увеличением потребности в других странах
специалистов со знанием русского языка и востребованностью российского
образования. На факультет приезжают учиться слушатели из стран Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.
Группы формируются с учётом уровня владения русским языком после
прохождения входного тестирования, будущей специальности, ступени
обучения (бакалавриат/ магистратура/ аспирантура), срока заезда. Как
правило, формируются интернациональные группы. Большинство
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слушателей, обучающихся на подготовительном факультете, ранее не
изучали русский язык.
Формирование контингента на подготовительном
осуществляется на бюджетной и коммерческой основе:
приезжают на обучение по направлениям Министерства науки
образования Российской Федерации либо самостоятельно
договоры об обучении.

факультете
слушатели
и высшего
заключают

Как уже было отмечено, цель работы подготовительного факультета –
подготовка иностранных граждан к обучению по программам высшего
образования. Это означает, что каждый слушатель по завершении
программы обучения на подготовительном факультете должен уметь быстро
и с пониманием читать учебные и научные тексты, выделять основную
информацию, слушать и записывать лекции, воспроизводить общее
содержание прочитанного или услышанного текста, обладать навыками
конспектирования текста – обладать всеми навыками и умениями, которые
необходимы студентам. В этих целях вместе с овладением русским языком
для повседневного общения и набором предметов в соответствии с
направленностью обучения в рамках дисциплины «Русский язык»
программа подготовительного факультета предусматривает модуль «Язык
специальности».
Одним из основных условий успешности обучения является
гармонизация программ русского языка и общеобразовательных дисциплин.
Две кафедры факультета тесно взаимодействуют друг с другом: проводят
совместные
учебно-методические
семинары,
активно
развивают
междисциплинарные связи.
Можно выделить несколько «уровней» междисциплинарных связей:
языковой уровень и уровень содержания.
Связи на языковом уровне предполагают «метапредметное обучение
русскому языку», т.е. на уроках по общеобразовательным дисциплинам
учащиеся фактически одновременно осваивают и русский язык: обогащают
свой лексический запас, продолжают формировать речевые умения,
особенно рецептивные (аудирование и чтение).
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Параллельно преподаватели по русскому языку (это касается и тех,
кто ведёт научный стиль речи, и тех, кто преподаёт русский язык общего
владения) должны включать страноведческий материал и общекультурные
сведения в свою работу. Например, эффективным приёмом является
изложение содержания полученной информации в дневниках, которые ведут
учащиеся.
Связь на уровне содержания обучения осуществляется как раз при
составлении программ обучения: многие темы являются «сквозными» для
многих гуманитарных дисциплин, что находит своё отражение в
программах.
Все преподаватели факультета занимаются социокультурной
адаптацией иностранных учащихся. Обучаясь на подготовительном
факультете, слушатели имеют возможность принять участие во всех
мероприятиях Института (праздничных концертах, Пушкинском конкурсе,
спортивных праздниках и т.п.). Внеаудиторные формы работы с
иностранцами: разговорный клуб, встречи-разговоры с русскими студентами
и обсуждение актуальных тем, –
также способствуют развитию
коммуникативных умений слушателей. Знакомство с историей, культурой,
обычаями России происходит как на занятиях, так и за пределами института.
Регулярно проводятся экскурсии, учащиеся посещают музеи, театры.
Гордостью факультета является проведение ежегодной олимпиады для
слушателей подготовительных факультетов по русскому языку и
общеобразовательным дисциплинам. В состязаниях участвуют не только
слушатели подготовительного факультета Института Пушкина, но и
слушатели подготовительных факультетов других вузов.
Основными научно-методическими интересами преподавателей
подготовительного факультета Института Пушкина можно назвать
разработку эффективных методов и приёмов обучения русскому языку в
специальных целях, а также развитие дистанционного обучения русскому
языку.
Обучение русскому языку на подготовительном факультете – это
первый, нередко, самый важный, шаг, необходимый для дальнейшего
профессионального развития иностранца. Именно здесь формируется та
база, без которой невозможна качественная подготовка будущего
специалиста.
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ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРОВОКАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА
СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА
Мария Дишкова
Биляна Великова-Цонкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, Република България

DETERMINANTS OF PROVOCATIVE BEHAVIOUR IN
ADOLESCENTS
Maria Dishkova
BilyanaVelikova-Tzonkova
University “Prof. Asen Zlatarov”, Burgas, Bulgaria
Резюме: Тенденцията за ускоряване на процеса на растеж и полово
съзряване на съвременните деца и юноши се характеризира със
съответните физиологични промени, но също така и с промени в
психиката им, които се проявяват в особеностите на тяхното поведение.
Бедният социален опит и емоционалната незрялост са основни причини за
онези поведенчески прояви на децата, които възрастните определят като
неприемливи. Не бива да се забравя, обаче, че поведението е външен израз
на вътрешни преживявания. В спектъра от поведенчески вариации,
характерни за преждевременно съзряващите млади хора, значителен дял
заемат негативните модели на поведение, които все по-често привличат
социалния интерес и научните дискусии, а и провокират редица
педагогически изследвания. В тази връзка докладът обсъжда темата за
детерминантите на провокативното поведение, сред които водещи са
редица психосоциални фактори, като семейната среда, средствата за
масова комуникация, връстниците и приятелският кръг. Разбира се,
отдава се значение и на личностните характеристики, защото външните
влияния се отразяват по различен начин на всеки отделен индивид.
Представени са резултати и анализ на данни от проведено пилотно
изследване сред студенти от педагогически специалности и педагогически
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специалисти, насочено към представите, нагласите и възприятията
им относно
провокативното
поведение
на
младите
хора
в
България. Тяхната гледна точка е особено ценна и важна като настоящи и
бъдещи специалисти в образователни и социални институции, чиито обект
на работа са именно днешните деца.
В анализа на резултатите акцент е поставен върху влиянието на
медиите върху подрастващите. Подчертава се значението им не само
като негативно въздействащ поведението социален фактор, а като
възможност за формиране и стимулиране на позитивни модели на
поведение (гражданско съзнание, промотиране на здравословен начин на
живот, превенция на депресивни и суицидни мисли и поведения, формиране
на нагласа към толерантност, уважение и позитивно отношение към
другите хора). Медиите са изключително мощно средство за бързо
разпространяване на голям обем информация до многобройни групи от
хора. Те го правят по изключително интересен начин, който привлича
младите хора. В този смисъл, медиите могат да бъдат незаменим
партньор във възпитанието на децата.
Ключови
детерминанти.

думи:

подрастващи,

провокативно

поведение,

Abstract: The tendency to accelerate the process of growth and sexual
maturation of modern children and adolescents is characterized by the
corresponding physiological changes, but also by changes in their psyche which
manifest themselves in the peculiarities of their behavior. Poor social experience
and emotional immaturity are the root causes of those behavioral manifestations
of children that adults consider unacceptable. It should not be forgotten, however,
that behavior is an external expression of internal experiences. In the spectrum of
behavioral variations characteristic of early mature young people, negative
patterns of behavior, which increasingly attract social interest and scientific
discussion, and provoke a number of pedagogical studies, account for a
significant share. In this regard, the report discusses the issue of the determinants
of provocative behavior, including a number of psychosocial factors such as the
family environment, mass media, peers and the circle of friends. Of course,
personal characteristics are also important, because the external influences are
reflected in a different way in each individual person. Results and analysis of data
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are included from a pilot study conducted among students of pedagogical
specialties and pedagogical specialists, presented to their ideas, attitudes and
perceptions about the provocative behavior of young people in Bulgaria. Their
point of view is particularly valuable and important as todays and future
specialists in educational and social institutions, whose subject-matter is precisely
today's children.
In the analysis of the results, emphasis is placed on the influence of media
on adolescents. Its importance is centered not only as a socially negative behavior
but as an opportunity to form and stimulate positive behavioral patterns (civic
consciousness, promotion of healthy lifestyle, prevention of depressive and
suicidal thoughts and behaviors, formation of attitude towards tolerance, respect
and positive attitude towards other people). Media is an extremely powerful tool
for quickly spreading large amounts of information to multiple groups of people.
They do it in an extremely interesting way that attracts young people. In this
sense, the media can be an indispensable partner in the education of children.
Key words: youth, provocative behavior, determinants.

Въведение
Подрастващата възраст се определя като специфичен период в
онтогенетичното развитие, бележещ прехода между детството и
зрелостта.Той поставя началото на бурни промени, съпътствани от
качествени изменения в познавателната сфера, личността и социалните
отношения. Хронологичните рамки на периода от гледна точка на
развитието на личността се колебаят при различните научни школи и
изследователи. Причина за тези различия могат да се потърсят в процесите
на по-бързо съзряване на всяко следващо поколение.
А. Джизъл определя възрастта 9 -10 години като „едновременно връх
на детството и начало на юношеството” (Остерийт, 2007:194). П. Остерийт
назовава деветата година като начало на периода на детската зрялост, който
се характеризира с преходност и противоречивост, а около единадесет
години започва първият етап на насочване към юношеството поради
физическите и интелектуални трансоформации (Остерийт, 2007:194).
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Според Фр. Долто „на 11 годишна възраст се събуждат първите
признаци на половото съзряване или на сексуалността, която в началото
преди тялото да може да участва, намира израз преди всичко във
въображението” (Долто, 1995:19).
Съгласно УНИЦЕФ в групата на подрастващите се включват децата на
възраст между 10 и 19 години (УНИЦЕФ, 2017).
Подчертавайки драматичността на преживяванията в психичен план на
преходния период на юношеството, Деларош го определя като
физиологически обусловен пубертет, асоцииращ се с психична криза
(Деларош, 2004).
Независимо от различията в хронологичните рамки и дефиниции на
подрастващата и юношеска възраст, изследователите се обединяват около
идеята, че пубертетът поставя началото на половото съзряване, което води
до съществени промени в детското тяло и детската личност. Съпътстващите
физиологични и психични промени влияят както върху подрастващите, така
и върху тяхното семейство и обкръжение.
Развитието на личността на подрастващите и младите хора зависи от
влиянието на различни фактори, които варират от биологични, през семейни
до културни влияния (Johnet al., 2010:351). В настоящия доклад се
дискутират
връзките
между
редица
психосоциални
фактори
ипровокативното поведение на съвременните деца и юноши. Фокусът на
научен интерес е насочен към влиянието на семейството, приятелите и
връстниците, както и въздействията от по-широката социална рамка, сред
които доминиращото влияние насредствата за масова комуникация върху
нагласите и поведението на съвременните деца.
Психологични особености и социална ситуация на развитие на
съвременните подрастващи и юноши
Тръгването на училище е преход от бърз растеж, характерен за ранното
детство към по-постепенно развитие. В началното училище децата
претърпяват значителни интелектуални и социални промени. В края му те
влизат в критичен за развитието им период, който ги приближава до края на
детството и навлизането в зрелостта (Славин, 2004:123).
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Пубертетът включва множество физиологични промени, които водят
до съзряване на организма и способност за възпроизводство, както и до
съответните емоционални и психични промени, които не рядко се изживяват
драматично от подрастващите и техните близки.
Различни фактори влияят върху психичните промени, свързани с
пубертета. Налице е засилваща се тенденция за снижаване на възрастта, в
която започва периода на юношеството, обусловена преди всичко от
физиологични причини и същевременно се набюдава по-късно навлизане в
периода на ранната зрялост, т.е. разширяват се хронологичните граници на
прехода между детството и зрелостта (Raisingchildren.net).
Периода от 9 до 12 години Остерийт определя като „детска зрялост”,
която се характеризира със следните специфики в детското поведение и
личност:концентрация върху себе си, автономност и самоопределяне,
съпътствани от все по-голямо отдалечаване от родителите и чувствителност
към групата, към която детето принадлежи (Остерийт, 2007:189-191). Това е
периодът, в който „детето, надскача на моменти детството си” (Остерийт,
2007:192).
Водеща характеристика на периода е насочеността на интересите и
активността на подрастващото дете към групата от връстници. След
деветата година водеща за него ценност става лоялността към бандата. В
детската група то се чувства като у дома си, „защото възрастните винаги
напомнят неговата недостатъчност и детско положение, отегчителни задачи
и ограничения, докато в своя свят от връстници детето е голямо и е
провокирано непрекъсно да надскача себе си” (Остерийт, 2007:205-209).
Докато възрастният, според Остерийт, „дори само със своето присъствие
обезценява детето, защото още не е станало като него–възрастен” (Остерийт,
2007:206).
В опита да заяви себе си като самостоятелен, независим от възрастните
индивид, детето е склонно да излезе извън рамките на социално
приемливото поведение. Провокациите спрямо възрастните и техния морал,
идентифицирането с героите на бандата – онова социално формирование,
което е толкова привлекателно по своята същност за подрастващото дете, го
дарява с власт и усещане за величие, за възрастност.
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Особено внимание трябва да се отделя на тези деца, които са
неглижирани от своите родители и други възрастни, възпитавани
авторитарно, унижавани в училище, тъй като именно те често се превръщат
в обекти за подражание от своите връстници (Остерийт, 2007:207-208).
Идентификацита с тях е начин за противопоставяне на родителския
авторитет, на морала, налаган от възрастните и одобряваните от тях модели
на поведение. Заявявайки ясно себе си през социално неприемливо
поведение, диаметрално противоположно на очакванията на родителите,
подрастващото дете се издига не само в очите на връстниците, но и в
собствените си очи.
„За да се утвърдиш като голям и да получиш стойност от своите
връстници, очевидно има само едно средство: да покажеш, че вече не си
малък и следователно да пренебрегваш всякакво подчинение на законите на
възрастните. Подобна демонстрация най-добре се прави чрез прибягването
до поведение, което е повече или по-малко осъдително, дори понякога
открито престъпно. И не е случайно, че неподчинението на възрастните
достига своя връх по време на настоящия стадий, на девет години при
момчетата и на дванадесет при момичетата” (Остерийт, 2007:207).
Това фокусиране върху живота в бандата продължава до към
тринадесетата година, когато индивидуализмът, новият егоцентризъм,
типичен за юношите, води до нейното разпадане. До тогава тя има водещо
значение за интелектуалното развитие на детето, морала му и на
отношенията му с родителите (Остерийт, 2007:210).
Около 13 годишна възраст, с развитието на вътрешния живот на детето
връзката между родители и деца се лишава от доверие и то засилва своята
критика към тях (Остерийт, 2007:215).
За Е. Ериксън „едва през пубертета индивидът развива предпоставките
на физиологичния растеж, умственото съзряване и социалната отговорност,
за да изживее и премине кризата на идентичността като психосоциален
аспект на пубертета и юношеството” (Ериксън, 1996:126).
Юношата се сблъсква с много нови роли, предизвикателства, задачи,
пред които трябва да се изправи и да усвои. Процесът на намиране на себе
си е продължителен, свързан е с експериментиране със социални и
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професионални роли, докато открие онези, които го удовлетворяват и
отговарят на неговите потребности. Основен компонент на собствената
идентичност е верността към своите обещания и привързаности(Ериксън,
1996:171-180).
В същото време юношеството се определя като време на „объркване”,
нормативно съпътствано от психологически проблеми. Кризата на
юношеската възраст се интерпретира както като позитивно, но и като
негативно прекъсване на хода на живота. В позитивния вариант на кризата,
юношеството носи със себе си благоприятна промяна, положителни
качествени трансформации в личността на младия човек, които стимулират
новите форми на адаптация и развитие. Привържениците на юношеската
криза като негативна промяна я свързват с разстройство в психологическата
организация и затруднения в способността за адаптация към
действителността (Силгиджиян - Георгиева, 1998:74).
Фактори за провокативно поведение на съвременните деца
През своя жизнен път личността се оформя и променя от
едновременнотовъздействие на две групи фактори – генетични и фактори на
средата (John et al., 2010:542). Проучвания показват, че социализацията в
семейството е ключов фактор за развитието и психичното функциониране на
човека (Johnet al., 2010:351). Базисните отношения в живота на детето са
тези с неговите родители. Дори след като връстниците станат водещи в
живота на детето, родителите продължават да бъдат значими за него. По
този начин, от бебешка през подрастваща възраст и юношество, а вероятно и
след него, за децата родителитеса и остават основен източник на важни
психологични ресурси. Позитивната семейна среда стимулира децата да се
развиват и да постигат своите мечти и цели, докато родители, които се
провалят с тази задача създават и поддържат неблагоприятни за децата си
обкръжение и среда, от което тестрадат (Johnet al., 2010:351). И все пак не
бива да се подценява ролята на децата в семейството. Те се явяват активен
агент в семейните процеси и оказват влияние както върху своите родители,
така и върху отношението им спрямо тях (Johnet al., 2010:358).
Както вече беше коментирано в текста, връстниците и приятелската
среда са вторият значим фактор за катализиране на психичните промени,
съпъстващи пубертета и прехода от детството към зрелостта.
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Друг фактор на соцалната среда, който изпълнява социализираща и
възпитателна функция за съвременните деца и млади хора са средствата за
масова комуникация. Множество изследвания свидетелстват по посока на
причинно-следствените връзки между медийната среда и представата за
реалността, в която живеем. „Описанието на реалността, което медиите
правят, „картината”, която излъчват, е толкова внушителна, че те сериозно
се конкурират с действителността във формирането на представата за самата
нея” (Божинова, Таир, 2011:167).
Един от начините за формиране на конкретна представа за реалността
е популяризирането в обществото на определени личности. Обикновено това
са личности, които са социално значими и които са свързани с обществените
процеси (Божинова, Таир, 2011:169).
Отчитайки сложността на преходния период между детството и
зрелостта, когато предстоят да се направят значими избори и да се намерят
решения на важни житейски въпроси, подрастващите и юношите често
търсят отговори в заобикалящата ги среда. Проучванията сочат, че
наблюдаваните от медиите лица са от особен интерес за юношите, и се
превръщат в пример за подражание (Божинова, Таир, 2011:170).
Семейството, връстниците и приятелите, средствата за масова
комуникация се явяват опорни точки, които чертаят траекторията на
променящата се жизнена перспектика на съвременните деца, устремили
поглед към своята зрялост.
На тази теоретична основа се структурира модел за емпирично
изследване на възприятията, представите и нагласите на младите хора в
България спрямо причините за провокативното поведение на съвременните
подрастващи деца.
Изследване
Изследването е провокирано най-вече от факта, че съвременните деца
боравят с голямо количество информация без да имат необходимите умения
за това. В резултат на това, информацията може да изиграе ролята на „лош“
приятел, който кара детето да се подава на изкушения и да демонстрира
неприемливо поведение.
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Основна цел на проведеното проучване е да се проследи мнението на
респонденти, които работят в сферата на образованието или им предстои да
започнат работа като педагогически специалисти, относно провокативното
поведение на децата и причините за неговата поява. Очакванията, когато се
изследва гледната точка на педагози на теми, свързани с възпитанието на
децата, са винаги да се търси вината в семейството, родителите, роднините и
близките хора. Обичайно е да се прехвърля педагогическа отговорност
между основните възпитателни субекти, родители и учители, защото те
прекарват най-много време с детето и имат най-силно влияние. С течение на
времето и увеличаване на възрастта това се променя и приятелският кръг
става по-силен фактор за развитието на детето. Мнението на връстниците е
по-важно, от одобрението на родители и учители. Противно на очакванията,
изследването показа различни резултати, които предстои да бъдат подробно
анализирани.
Резултати
Броят на изследваните е 100 лица, от които 93 жени и 7 мъже. Всички
са на различна възраст като най-малко са респондентите от 20 до 29 години,
а най-много от 30-39 и 40-49 години. Повечето от тях работят в гр. Бургас и
кварталите, но има представители и на други населени места: Айтос,
Несебър, Пловдив, Поморие, Средец, Ахелой, Черноморец, Царево, Равда,
Приморско, Дебелт, Слънчев бряг, Гълъбец. Много от анкетираните лица
работят като учители, детски учители и други педагогически специалисти, а
останалите са студенти от педагогически специалности. Те работят в
различни сфери: биолог, дизайнер, химик-еколог, компютърен инженер,
художник, собствен бизнес, редактор, технически секретар, библиотекар,
продавач-консултант, касиер, счетоводител, инженер-проектант, банкер,
кинезитерапевт, безработен, химик, в майчинство и др. Разнообразието в
пола, възрастта и професията идва да покаже, че действително са проучени
различни гледни точки, защото явлението е масово и засяга цялото
общество. Идеята е не само да се изследват специалисти, които имат
възможност да контактуват професионално с деца, но и други граждани на
Република България, които, ще стане ясно, също имат ясен поглед върху
съвременната ситуация, засягаща подрастващите.
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88% от анкетираните лица са семейни, а 85% от тях отглеждат
собствени деца. 95% от всички са на мнение, че подрастващите определено
имат провокативно поведение, което се изразява в:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

обличането – разголени дрехи, прически, силен и прекомерен
грим, татуировки, провокативна визия, прекалено много се
обръща внимание на външния вид;
незачитане и омаловажаване на традициите;
държанието – арогантност в поведението, непристойност;
фриволност, фамилиарничене дори с по-възрастни, флиртуване,
умишлено съблазняване, стремеж да се държат и да изглеждат
като възрастни;
поведението е предизвикателно – то се демонстрира навсякъде и
пред всички без никакво притеснение; отношението към другия
пол отговаря на по-горна възраст; умишлено се търси
физически контакт;
разглеждане на еротични материали, използване на фрази и
поведение от тях, които се одобряват от повечето подрастващи;
проявяват прекалени интерес към забранените неща и от чисто
любопитство започват да опитват различни неща, но без изобщо
да се замислят за последствията;
още в началното училище се изучават и си пускат ръце;
ранни сексуални контакти;
начинът на общуване – използване на неподходящи думи и
фрази с неприлично съдържание; долавя се послание за желана
интимност; лигави разговори; подсвирквания, „гальовности“,
повече внимание към харесвания човек, „заглежданки“ и
обсъждане, което всъщност допада на харесвания ученик;
подмятания на такива думи, които карат харесвания ученик да
се чувства център на внимание; размяна на хартиени бележки с
нецензурно съдържание (рисунки и текст);
от много малки имат „гаджета“ и това силно ги вълнува;
езикът на тялото – специфични гримаси; позьорство за снимки;
отработени маниери;
желание за общуване онлайн с непознати;
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•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

много ранен пубертет – пада възрастта, а от там много рано се
събужда интересът към другия пол;
завишен интерес към другия пол от ранна възраст може да се
дължи и на ранната полова зрялост;
толериран интерес към т. нар. теми „табу“ или забранени
дискусии, по време на които децата получават информация, за
която не са дорасли – това може да доведе до грешна
интерпретация, респективно да повлияе поведението; забранени
теми сякаш вече не съществуват; няма цензура; някои родители
се опитват да се противопоставят на това, но дори да налагат
цензура у дома, навън децата винаги могат да чуят нещо
отнякъде;
още от втори-трети клас децата започват да говорят за секс;
силен стремеж да се направи впечатление на другия пол чрез
визия и поведение, които не са характерни за възрастта; този
стремеж е основен приоритет и измества всички други
интереси; липсата на одобрение води до още повече
провокации; стига се до крайности;
борба за „лайкове“ в социалните мрежи;
децата не се вълнуват от дейностите, характерни за тяхната
възраст – те не изживяват пълноценно детството си, бързат да
пораснат и сякаш живеят живота на големите;
подрастващите смятат, че знаят всичко и не се доверяват на
авторитета на възрастните; те дори открито се подиграват с
него;
не всички деца съзряват по-рано, но се опитват да подражават
на останалите, за да бъдат харесвани от тях;
децата често експериментират, за да си доставят удоволствие,
тъй като всичко останало им е скучно;
нагласата на обществото е всяко следващо поколение да е побързо развиващо се от предходното и това трябва да се
възприема като нещо нормално; ние, възрастните, трябва да се
научим да комуникираме с подрастващите, а не само да ги
критикуваме;
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не всички подрастващи имат провокативно поведение, а на
някои не им отива, но с времето те се пречупват и стават част от
масата или остават аутсайдери, което е много болезнено в
тяхната възраст.
Анкетираните лица се обединяват около твърдението, че момичетата
определено имат далеч по-провокативно поведение от момчетата, при които
е по-слабо изразено.
•

Относно детерминантите на това поведение, анкетираните имат право
да посочат повече от един отговор в анкетната карта, но изненадващо
семейството остава на второ място, веднага след силното влияние на
медиите. Някои респонденти дори признават, че родителите са абсолютно
безсилни пред силното въздействие на информационните технологии и
телевизията. Отговорите на анкетираните лица са подредени в низходящ
ред, както следва:
медиите – 91%;
семейството – 84%;
отговорността е обща – 71%;
приятелски кръг – 69%;
училище – 23%;
обществото като цяло – 22%;
друго: децата вече са такива и ние не можем да ги променим; новите
технологии; изместени ценности; липса на авторитетни личности с
правилните ценности.
Малко на брой, но все пак има анкетирани лица, които смятат, че
ранното съзряване, промените в детския организъм и бързото развитие на
децата се дължат на храната, много „Е“-та, хормоните в пилешкото месо,
ГМО продуктите, както и други странични фактори.
o
o
o
o
o
o
o

Подредени по този начин, детерминантите за провокативното
поведение на подрастващите, изглеждат ясно структурирани, но всяка една
от тях е едновременно и трябва да бъде разглеждана и като социализиращ
фактор. Затова в следващия абзац ще бъде направен опит да се конкретизира
откъде произтича негативното влияние на така изброените според
анкетираните лица.
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Според респондентите, медиите се явяват детерминанта
провокативното поведение сред подрастващите, защото:

на

предлагат много информация от най-ранна възраст: филми,
предавания, видеоклипове, сайтове и т.н., които не са
съобразени с възрастта на децата, а цензура липсва на всички
нива; обемът от информация не отговаря на емоционалната
зрялост и социалния опит на детето, в резултат на което то
може да „прегрее“; прекалената осведоменост води до загуба
на интерес към нови факти и преживявания;
липсата на контрол води до практикуване на всичко видяно в
Интернет или по телевизията, но в много ранна и
неподходяща възраст;
децата са в Интернет от много малки и започват да получават
знания от там без сензитивност по отношение качеството на
информацията;
достъпът до информация е абсолютно неограничен, което
помага на децата да научат факти, които изобщо не са им
необходими в ранна детска възраст;
подрастващите не знаят как да използват получената
информация и често злоупотребяват с нея;
има деца, за които телевизорът е най-добрият приятел и
носител на най-приятните емоции;
имат достъп до еротични материали;
порнографията в по-лека и в по-тежка форма е повсеместно
разпространена;
тиражират се модели на поведение, които изглеждат много
привлекателно без да са добър пример; начинът, по който се
представят обаче, е особено атрактивен особено за децата;
демонстрира се висок стандарт на живот; създава се
представа, че провокативното поведение отваря вратите към
охолния живот, богатството и охолството; всичко това е в
контраст с мотивацията за учене, което обещава да е по-дълъг
процес със съмнителен резултат;
копират се тези модели на поведение, които привличат
интерес и са достъпни по всяка телевизия.
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От своя страна, семейството се явява като детерминанта на
провокативното поведение сред подрастващите, когато:
-

не налага контрол върху времето, прекарано пред телевизора, върху
избора на подходящи филми и предавания за възрастта, както и
използването на информационните технологии;
- липсва ефективна комуникация между дете и родител;
- всичко зависи от ценностите, които се изповядват в семейството;
- позволява на детето да се увлича от всичко, което вижда и да му
подражава без значение колко допустимо е това.
В допълнение към това, 79% от респондентите споделят мнение, че
родителите допълнително стимулират подобен вид поведение като не дават
информация за половото съзряване у децата; майките се обличат
предизвикателно и много често обличат и дъщеря си по този начин, защото
това е модерно; позволяват ранните бракове; не обръщат достатъчно
внимание. Разбира се, има респонденти, които оправдават родителите,
защото познават действителност, в която детето излиза от вкъщи с едно
облекло и се преоблича с друго, по-неприлично, преди да влезе в училище.
Освен това, много от подрастващите не се вслушват в съветите на своите
родители, пренебрегват ги и смятат, че са остарели, неадекватни на новото
време. В някои съвременни семейства се дава повече пространство на
детето, за да изрази себе си, своята индивидуалност и личност, но то не знае
кога да спре. Понякога може да се изявява безобидно, но е възможно да си
позволи непристойно поведение. Децата изключително много се опитват да
подражават на т.нар. „публични личности“, които толкова много парадират с
външния си вид и икономическата си свобода, че определено привличат
внимание.
Тук е мястото да се подчертае, че подрастващите не са достатъчно
сензитивни по отношение избора на модел за подражание. На тях им липсва
количеството социален опит, който да им осигури правилен избор, затова се
увличат по-лесно от атрактивното и забавното. В този смисъл може да се
твърди, че те са манипулирани от медиите, дори стават техни неволни
жертви.
Някои от респондентите (19%) подчертават, че училището също
играе важна роля в този аспект. Други признават, че учителят също е
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безсилен пред всички влияния на нашето време и не може да се справи с поголямата част от предизвикателствата, пред които е изправен, произтичащи
от възрастта на учениците. Ценностната система и моралът на учителя като
модел за подражание също е от голямо значение. Трябва да се разчита и на
училището като институция да наложи контрол, а не това да се очаква само
от педагогическите специалисти, които работят в него. В този смисъл, малка
(5%), но все пак част от изследваните лица са на мнение, че въвеждането на
униформи за ученици и учители е добра стратегия за борба с
провокативното поведение на подрастващите.
Освен това, се подчертава липсата на подкрепа от семейството и
опасението, че ако учителят се опитва да наложи контрол, ще срещне
съпротива от родителите. От друга страна, споменава се за учители, които си
позволяват по-фриволно поведение и облекло пред учениците, което веднага
контрира възможността да промотират друг вид държание. Други учители са
пасивни: те не въздействат отрицателно, но и не правят нищо, за да
променят училищната обстановка, в резултат на което не е съвсем ясно дали
подрастващите отиват на училище или по-скоро на дискотека.
Общественото влияние спрямо подрастващите е особено силно.
Някои от респондентите подчертават, че:
както родителите, така и учителите са абсолютно безсилни пред него;
ниска е социалната и когнитивната компетентност на хората;
бяга се от традициите;
променят се ценностите;
масовата култура на поведение е различна;
прекалена свобода се дава на децата и те имат само права и никакви
задължения.
Всичко това води до едно поведение у подрастващите, което
изглежда неприемливо и, което е по-важното, неприложимо за оптималното
им развитие и превръщането им в членове на гражданското общество.
Противоречите тук идва от факта, че самото общество, в частност
семейството, училището, медиите, провокират подрастващите да се държат
по този начин, а после търсят детерминантите.
В заключение трябва да се постави акцент на обществото като цяло и
на споделената отговорност за израстването на младото поколение по начин,
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който ще подсигури бъдещето и благополучието на обществото в Република
България. Важно е да се изследват детерминантите за провокативното
поведение на подрастващите, за да им се противодейства.
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Използване на понятията "комуникация" и "средства за комуникация"
в специалната педагогика
Гергана Тодорова – Маркова
Using the terms „Communication” and „Means of Communication” in
Special Education
GerganaTodorova – Markova
Trakia University, City of Stara Zagora

ABSTRACT
Like any other scientific discipline, special education is characterized by a
constantly developing conceptual apparatus, which plays a significant role in
determining its overall vision. Part of this apparatus is a product of special
education itself, but it also borrows terminology from general pedagogy,
philosophy, psychology, medicine, sociology and other fields of science.
This conceptual apparatus is valuable to science in its entirety. Observations have
shown that it is not always used correctly. Examples of thiscan be found in the use
of terms like “language” and “speech”, “learning” and “training”, “strategy”,
“methods”, etc.
The aim of the present article is to explore two of these concepts, namely
“Communication” and “Means of Communication”.
The article reaches the conclusion that communication is a higher-order concept
and defines the means of communication as one of its components.
It is recommended that more attention should be directed towards the
identification of the commonalities and differences between the two concepts,
their hierarchical order, relationship, scope and content, as well as their correct
use.
Key words: special education, communication, means of communication
Понятийният апарат на специалната педагогика е богат по
съдържание. Той непрекъснато разширява. Отнася се главно до състояния,
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процеси и явления от особена значимост за човека. Такива понятия, с
присъщите и на всяко понятие обем и съдържание, са: деца със специални
образователни потребности, нарушения, онтогенеза, корекция, компенсация,
език, реч, адаптация, социализация, учене, обучение, рехабилитация,
комуникация, интеграция, приобщаване и мн. др. Тезаурусът на специалната
педагогика непрекъснато разширява. В него намират място и понятия от
различни области на научното знание, така и от чужди езици. Понятията, с
които оперира специалната педагогика не само се увеличават в количествен
план. Преди всичко се обогатяват по отношение на техния обем и
съдържание. Не на последно място трябва да се подчертае, че те заемат
своето място в общата матрица от използвани понятия. В тази матрица се
включват различни по вид и род понятия.
Наблюденията по време на дългогодишната ми работа със студенти в
качеството на техен преподавател сочат, че някои от понятията, в т.ч. и
особено важни, без нужда се заместват с други, които не са напълно
тъждествени, т.е. обемите им не се припокриват напълно. В редица случаи
същността на понятията остава недостатъчно добре разбрана. Мога да
посоча много такива примери: „език” и „реч”, учене и обучение” „стратегия”
и „методи” и мн. др. В този доклад предмет на внимание е понятието
„комуникация”. В отделни случаи разбирано от някои като средства за
комуникация.
Като изхождам от една страна от позицията на изключителната
важност на коректното използване на понятията в науката и от друга –
като имам предвид изключителното значение за хората на понятието
„комуникация”, бих искала да фокусирам вниманието върху него и
компонентите му и отношението към „средства за комуникация”.
Отдавна е доказано, че 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.
Понятието „комуникация” е сред най-сложните за дефиниране.
Първите опити за дефиниране на понятието са свързани с обмен на мисли. В

81

този смисъл (на обмен на мисли) комуникацията е вълнувала хората още в
древността и е имала важно значение в техния живот.
На съвременния етап от развитието на човешките общества
използването на това понятие е ежедневно. Интересът към неговата същност
непрекъснато се увеличава. Напредъкът на науката е значим, особено през
последните десетилетия и това води непрекъснато до все по-задълбоченото
разбиране на това понятие. Съвременното дефиниране на комуникацията
отразява тази дълбочина. Актуалното схващане за комуникацията в голяма
степен се различава от първите дефиниции. Комуникацията вече не се
възприема опростено като „връзка, обмен, съобщение” между съобщаващ и
приемащ съобщението”, а като сложен, многоаспектен и многоравнищен
процес при хората. В съвременен аспект комуникацията се поставя в
основата на човешката същност. Поради това разбирането на съдържанието
на това понятие е от особено значение за всички научни области и като част
от тях – за специалната педагогика.
Като приемам това за изходна теза, ще проследя еволюирането на
това понятие от първите до съвременните дефиниции, различните
компоненти на жизнено важния процес комуникация и на тази основа понататък ще направя опит да подчертая компонентите на това понятие и
отношението на общото (понятието комуникация) към по-частното –
компонентите на комуникацията. Това е и основната цел тук. Така ще стане
възможно внясянето на по-голяма яснота по отношение на разбирането на
понятието, формулирането на изводи и препоръки относно използването му.
Ще може да се отговори и на въпроса алтернативна или безалтернативна е
комуникацията при лица със специални образователни потребности – обект
на изучаване в специалната педагогика.
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 ще се опитам да разгледам
същността на понятието и неговите компоненти.
През последните години се определиха трите основни цели на
комуникацията:
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♦ Влияние. Комуникаторът се опитва чрез аргументи и други средства
да повлияе върху мислите и поведението на рецепиента.
♦ Еманципация. Целта се свързва с формирането и развитието на
комуникативна способност, т.е. да играе ролята и на комуникатор (да кодира
и изпраща съобщения) и на рецепиент (да декодира чужди съобщения). Като
участва активно в комуникацията, отделната личност се еманципира, става
независима.
♦ Терапия. Тази цел на комуникацията има отношение към лечението
и рехабилитацията. Има изключително важна роля и за рехабилитацията на
деца със сензорни и комбинирани нарушения.
Непрекъснат предмет на изучаване са и компонентите (елементите) на
комуникацията и условията за осъществяването на комуникативния акт като
най-важни сред тях в литературните източници се посочват:
• комуникант и комуникатор (съобщаващ и приемащ съобщението);
• кодиране и декодиране на съобщението;
• конвенционалност на кодовете;
• средства за предаване на съобщението;
• преносима среда;
• етапи на кодиране и декодиране на информацията;
• когнитивно развитие;
• езиков опит;
• конвенционалност на кодовете за комуникиращите страни.
Комуникацията се съпътства от психически процеси (преди всичко
асоциация на чутото, написаното или видяното при използване на жестове
със заложения образец), както и от физически процеси (физиологично
предаване на акустичния или оптичния образ на думите).
В литературните източници много често с особено внимание се
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разглеждат функциите на комуникатора и на комуниканта, (Гриндер Дж.,
1996) и средствата за комуникация – лингвистични и екстралингвистични
(Aleron, S.(1945).Bondy, A.& Frost, L. (1998), Попзлатева, Ц.
(2004).Горелов,И.Н.(2009), Jones K. (2016) Jones K. (2016), Кацарска,
В.(2015) Балканска, Н., А. Трошева. (2011), Букарт, Р. (2000) и др.
Както може да се проследи, компонентите на комуникацията и условията за
осъществяването й са много повече и всички имат своята роля и значение за
осъществяването на иначе единния комуникативен акт. Не може да се
приеме, че средствата за комуникация (словесен език, жестов език, дактилна
реч, други мануални или символни системи) имат единствено решаващо
значение за комуникацията. Още повече, че повечето от авторите използват
използват названия като „Невербални средства за комуникация”, „Метод
Тадома” и др. , от което личи, че те, с малки изключения, не разглеждат
понятията „комуникация” и „средства за комуникация като синоними.
Всички компоненти се разглеждат само като относително самостоятелни.
Това не позволява комуникацията да се отъждествява само с някой от
компонентите й. Тя е единен процес.
Комуникативното намерение поражда мисълта, която се кодира чрез
различни средства (най-често езикови) и се предава по нервните пътища.
Съобщението се материализира чрез звукова (при използване на устна реч),
чрез двигателно-пространствена субстанция (при използване на жестов език
и др. Декодирането се осъществява чрез съответната модалност (слухова,
зрителна, тактилна) и на мозъчно равнище се осъществява осмислянето на
съобщението. Изключително важно условие за успешно декодиране е
конвенционалността на кодовете (те трябва да са усвоени и от предаващия и
от приемащия съобщението). Много автори подчертават значението на
средата (шум, осветеност и др.), познатост и интерес към темата, общо
физическо и емоционално състояние на комуникиращите, опит от общуване
между двамата, културни различия между тях и т.н.
При този аспект на изучаване на процеса комуникация и неговите
компоненти (по-горе бяха посочени няколко от по-важните) не се откриват
базови различия у хората със или без нарушения. Съобщава се за различия
по отношение на използваните средства, темпа на общуване (дактилно
предаденото съобщение, например, е по дълго по времетраене в сравнение с
84

устното съобщение) и др., но като цяло функциите на комуникатора и
комуниканта (рецепиента) са сходни и комуникацията запазва своите
основни характеристики при различните групи хора.
На съвременния етап от развитието на науката изучаването на
феномена комуникация продължава с неотслабваща сила. Освен
разгледаните компоненти на изключително сложния процес и съответно –
понятието комуникация, активно се изучават и въпроси, свързани с дискурса
(Петров, А., 2000), комуникативните стратегии (Ф. Дьо Сосюр, 1992),
невербалните компоненти на комуникацията (Горелов, И.Н.,2009),
значението на социалния интерес (Стойкова, Ж., 2017), влиянието върху
човешкото поведение и дейност, върху стабилизацията и социализацията на
човека.
Теоретичната същност на комуникацията се базира на нова концепция,
излизаща от рамките на бихевиоризма (стимул-реакция). В различни научни
области се открояват задълбочени съвременни изследвания, чийто предмет е
човешката комуникация и в които авторите стигат до изводи, отнасящи се до
нейната изключителна сложност и всеобхватност. По сложност феномена
комуникация може да се сравни със сложността на човешката същност. И
днес този феномен все повече привлича внимание.
Обобщено казано, отчитайки сложността на понятието комуникация,
неговата цялостност и значение за живота на всеки човек, а също и
присъщата му многокомпонентност, детайлното открояване и разглеждане
относително самостоятелната роля на неговите компоненти и тяхното
единство може да се направи извода:
За осъществяването на комуникацията са важни всички, изучени до
този момент компоненти. По тази причина отъждествяването на понятието
„комуникация” само с един от неговите компоненти е недопустимо. За
специалната педагогика този извод е от съществено значение и твърденията
за алтернативна комуникация само поради факта, че някои групи лица с
нарушения използват други средства „за целите на комуникацията (те могат
да се използват и от лица без нарушения!) е некоректно, бих казала и
социално неприемливо. Подобно разбиране ограничава задълбоченото
изучаване на феномена човешка комуникация предимно до един от
аспектите й. В научен план това е ограничаващо, особено ако се имат
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предвид целите на комуникацията, нейните изключително важни функции и
неоценимото и значение за човека. за човека. Средствата за осъществяването
й са различни, но човешката комуникация, изразяваща същността на човека
няма алтернатива. В различни моменти в процеса на комуникацията
средствата могат да се променят, при условие, че и замяната е с
конвенционални за участниците в комуникацията,
но
последната
продължава да запазва своята основна същност и функции.
По своята същност определението за понятието комуникация е
конвенционално определение – предаването на идеи и значения. Такова
предаване се осъществява между всички хора, независимо от това какви
средства се използват за тази цел. Понятието не е изведено от специалната
педагогика, но то е много важно за тази научна област и е необходимо то да
бъде използвано коректно.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ
ВРАЧА
Крамская Л.А., Филатова Ю.С..
Аннотация: В статье обсуждаются особенности профессионализации
мышления врача. В исследовании стиля мышления особое внимание
уделено эмоциональному компоненту профессионального мышления.
Впервые описан уровень эмоционального интеллекта врачей терапевтов и
его вклад в формирование клинического мышления на разных этапах
профессионализации. Проведен анализ взаимосвязей показателей
макиавеллизма со стилями мышления, направленностью личности. Описаны
связи стилей мышления врача с манипулятивными стратегиями и с
направленностью личности.
Ключевые слова: мышление врача, клиническое мышление,
профессионализация мышления, эмоциональный интеллект врача, стиль
мышления, манипулятивные стратегии.
Одним из главных приоритетов государственной политики является
сохранение и укрепление здоровья населения. В современных условиях
здоровье общества во многом определяется деятельностью учреждений
здравоохранения. Состояние медицинских кадров, их профессиональная
подготовка и рациональное использование являются одним из основных
факторов, влияющих на качество медицинской помощи
Потребность в совершенствовании медицинских услуг населению
создает ситуацию, в которой все ярче проявляется значение
индивидуальных социально-психологических качеств врача, их влияние на
эффективность профессиональной деятельности. Анализ содержания
врачебной деятельности позволяет утверждать, что главным моментом, в
котором сосредоточены основные противоречия между существующей
практикой подготовки медика и его конкретной лечебной деятельностью,
является профессиональное мышление как специфический вид умственной
деятельности, направленный на решение профессиональных задач. Для
данного вида мышления характерна взаимосвязь умственных и
практических действий, обусловленных взаимосвязью и взаимопереходом
практических
и
теоретических
компонентов
соответствующей
профессиональной деятельности. (Лебедева, 2004). Проблема развития
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профессионального мышления в конкретном виде деятельности является
комплексной, с позиций психолого-акмеологического подхода раскрывается
как проблема становления профессионализма, как акмеологическая
проблема выявления условий и факторов развития мышления
профессионала, как проблема разработки технологий, оптимизирующих
процесс формирования профессионального мышления (Кашапов, 2009,
2017).
Клиническое мышление представляет собой специфическую область
человеческого мышления, которая отличается от мышления инженера,
строителя и даже ученого, сближаясь с ними в нестандартных ситуациях,
случаях с неполной информацией. Клиническое мышление нельзя также
отождествлять с научным (формально-логическим), философским или
образно-художественным, так как оно представляет собой сочетание всех
указанных видов мышления. Основная сложность состоит в том, что в
каждом конкретном случае удельный вес разных видов мышления всегда
отличен, что и предопределяет неповторимость и сложность врачебного
мышления (Петров, 2011).
Особенность клинического мышления можно рассматривать с разных
точек зрения. Во-первых, врач в процессе принятия им решения имеет дело
с несколькими неизвестными и врачебные выводы, в отличие от
технических или математических решений не имеют силу безусловной
достоверности, так как несут в себе определенную вероятность ошибки. Вовторых, необходимость принятия решения в условиях дефицита времени на
обдумывание может подстегивать или тормозить и деформировать
врачебную мысль. В-третьих, в основе профессионального мышления врача
лежат принципы преимущественно формальной логики, без овладения
этими принципами врач не может качественно решать поставленные перед
ним профессиональные задачи. И самой важной особенностью клинического
мышления являются взаимоотношения врача и больного, которые в
деонтологической ситуации окрашивают все мыслительные процессы врача
в эмоциональные тона.
Эмоциональный компонент профессионального мышления врача
играет большую роль в его формировании, поскольку психологическим
качеством, обеспечивающим адекватную коммуникацию в системе
взаимоотношений «врач-больной», является эмпатия, способность к
сочувствию, сопереживанию, состраданию, своеобразная психологическая
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«включенность» в мир переживаний больного. Современное понимание
эмпатии как постижения эмоционального состояния, проникновения,
«вчувствования» во внутренний мир другого человека предполагает наличие
трех видов эмпатии: эмоциональной эмпатии, основанной на механизмах
отождествления и идентификации; когнитивной (познавательной) эмпатии,
базирующейся на интеллектуальных процессах (сравнения и аналогии) и
предикативной эмпатии, проявляющейся в способности к прогностическому
представлению о другом человеке, основанном на интуиции (Дуброва,
1999).
Эмоциональное соучастие помогает установить психологический
контакт с больным, получить более полную и точную информацию о нем, о
его состоянии, внушить уверенность в компетентности врача, в
адекватности осуществляемого им лечебно-диагностического процесса,
вселить веру в выздоровление. Эмпатические качества врача могут быть
полезны в случаях несоответствия предъявляемых больным субъективных
признаков тех или иных симптомов объективной клинической картине
заболевания: при аггравации, диссимуляции и анозогнозии, а также в случае
симулятивного поведения.
Многие
исследователи
подчеркивают
важность
развития
эмоциональной сферы врача, наличия у него навыков межличностного
общения и таких качеств, как эмоциональный контроль, эмоциональная
стабильность, устойчивость, стеничность, эмпатия, доброжелательность,
позитивное отношение к жизни и себе (Кузнецова, Лепехин, 2008; Лукьянов,
2007). Эти качества в том или ином виде включены в структуру
эмоционального интеллекта. В настоящее время активно разрабатывается
концепция эмоционального интеллекта в свете его адаптивной функции
(Сергиенко, Ветрова, 2010). Это направление представляется особенно
актуальным в связи со спецификой медицинской деятельности. Понятие
«эмоциональный интеллект» предложили J.D. Mayer и P. Salovey,
определившие его как форму интеллекта социального, включающую
способность отслеживать и различать свои и чужие эмоции, а также
использовать эту информацию для управления своими мыслями и
действиями (Mayer, 1997). В дальнейшем, подчеркивает Н.Г. Васильева,
была уточнена иерархическая схема эмоционального интеллекта. Она стала
включать четыре компонента, последовательно развивающихся в
онтогенезе. Эти компоненты (относится как к своим, так и к чужим
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эмоциям): восприятие и выражение эмоций, усиление мышления с помощью
эмоций, понимание эмоций, управление эмоциями для личностного роста и
улучшения межличностных отношений (Васильева, 2016).
Д.В. Люсин предложил своё понимание эмоционального интеллекта
как конструкта, имеющего двойственную природу, и связанного, с одной
стороны, с когнитивными способностями, а с другой – с личностными
характеристиками. Способности к пониманию и управлению эмоциями
могут быть направлены как на собственные эмоции, так и на эмоции других
людей. Согласно этому подходу, эмоциональный интеллект понимается как
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими;
выделяются внутриличностный и межличностный аспекты эмоционального
интеллекта (Люсин, 2006).
Для изучения уровня развития эмоционального интеллекта у врачей
терапевтов разного возраста, занимающих разные должности и имеющие
различный уровень квалификации, нами было проведено исследование, в
котором принимали участие 43 врача-терапевта, проходившие повышение
квалификации на кафедре терапии института последипломного образования
Ярославского государственного медицинского университета. Средний
возраст врачей составил 48,8 года, стаж 22,6 года. Применялись следующие
методики: «Профессиональная коммуникативная компетентность врача»
(Яковлева Н.В., Урванцев Л.П.); «Тип реагирования в конфликте» (Кашапов
М.М. Киселева Т.Г.); «Эмоциональный интеллект» (Люсин Д.В.); «Эмпатия»
(Бойко В.В.)
В проведенном нами исследовании уровня эмоционального интеллекта
выявлены средние показатели по всем шкалам (шкала МЭИ
(межличностный
эмоциональный
интеллект);
шкала
ВЭИ
(внутриличностный эмоциональный интеллект); шкала ПЭ (понимание
эмоций); шкала УЭ (управление эмоциями); субшкала МП (понимание
чужих эмоций); субшкала МУ (управление чужими эмоциями); субшкала
ВП (понимание своих эмоций); субшкала ВУ (управление своими
эмоциями); субшкала ВЭ (контроль экспрессии)).
При проведении
корреляционного анализа установлена связь возраста врачей со шкалой ВЭ
(контроль экспрессии, способность контролировать внешние проявления
своих эмоций) R=0,36; p< 0,05. Следовательно, можно отметить, что с
возрастом и стажем у врачей-терапевтов растет способность контролировать
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внешние появления своих эмоций, что способствует развитию такого
важного качества как толерантность.
При сравнении шкал эмоционального интеллекта обнаружено
достоверное отличие: ВЭИ (врачи стационаров) = 40,4±3,97, ВЭИ
(заведующие клиническими отделениями) = 47,80±5,67 (t = 2,01, p<0,05).
Установлено, что врачи, занимающие ответственные должности, в своей
профессиональной
деятельности
проявляют
высокие
показатели
эмоционального интеллекта, который можно рассматривать как
конструктивный фактор, влияющий на формирования клинического
мышления в процессе профессионализации врача терапевта.
Развитие профессионального мышления человека тесно связано с его
развитием как личности. Личность человека оказывает влияние на выбор
профессии, на ход профессиональной адаптации, поддерживает
профессиональное мастерство, стимулирует профессиональное творчество.
Личность может и препятствовать развитию профессионального мышления
(отсутствие
трудолюбия,
общечеловеческих
способностей,
доброжелательных мотивов и т.п.). Вместе с тем профессиональные
качества человека по мере становления начинают оказывать обратное
(позитивное или негативное) влияние на личность: успехи в профессии
окрыляют и стимулируют личность, а несостоявшийся профессионал - это
нередко нерасцветшая или угасающая личность.
Формирование клинического мышления является динамичным
процессом. Это означает, что в течение жизни человека меняется сама
профессия, требования общества к ней, меняется соотношение данной
профессии с другими профессиями; перестраивается профессиональное
мышление при появлении новых технологий. Кроме того, изменяются
представления человека о профессии, критерии оценки человеком самой
профессии, профессионализма в ней, а также критерии оценки уровни
развития собственного профессионализма.
Вектор развития профессионального мышления всегда несет на себе
печать индивидуальности. Каждый из шагов продвижения к
профессионализму разные люди проживают различно: по-разному
приспосабливаются к профессии, неодинаково выражают себя в профессии,
в разной степени стремятся и проявляют готовность к профессиональному
мастерству и творчеству. Индивидуальность может возрастать по мере
развития профессионального мышления, особенно на этапах творческого
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освоения
профессии,
может
подниматься
до
индивидуального
профессионального мировоззрения. Индивидуальные особенности всегда
присутствуют у специалиста, но не всегда осознаются им. Зрелая личность
делает свои индивидуальные особенности предметом осознания,
формирования, коррекции и совершенствования (Маркова, 2000).
На следующем этапе исследования был проведен анализ взаимосвязей
показателей макиавеллизма со стилями мышления и направленностью
личности, манипулятивных стратегий со стилями мышления, а также
направленности личности со стилями мышления врачей. Выборка составила
40 врачей разных специальностей и стажа. Применялись следующие
методики: «Мак-шкала» (В.В. Знаков); «Стили мышления» (А.К. Белоусова);
«Шкала манипулятивного отношения» (Т. Бант); методика изучения
направленности личности (В. Смекал, М. Кучер). На основании
проведенного нами исследования описаны следующие закономерности:
1. Выявлена отрицательная корреляция между показателями
«макиавеллизм» и «критический стиль мышления» (r= -0,5123, p<0,05), то
есть, врач с критическим стилем мышления будет менее склонен к
макиавеллизму. Это можно объяснить тем, что критический стиль
мышления связан, прежде всего, со способностью человека видеть свои
слабые места, ошибки и недочеты, также допускает возможность критики
своей работы и ее оценки. Данная способность мотивирует действия
человека, создает у него положительные эмоции. Все это противоречит
макиавеллистическим взглядам. Макиавеллист пренебрегает общественным
мнением, не терпит критики своей работы, предпочитает выполнять все
самостоятельно без сомнения в собственных усилиях, имеет на все свою
особую точку зрения и уверен в своих действиях.
2.
Установлена отрицательная связь между показателями
«макиавеллизм» и «практический стиль мышления» (r= -0,3352, p<0,05), то
есть, врач с практическим стилем мышления будет менее склонен к
макиавеллизму, это можно объяснить тем, что практический стиль
мышления характеризуется преобладанием в нем функции реализации,
возможностью практического использования идей. Процесс осуществления
конкретной идеи у такого человека вызывает положительные эмоции. Врач,
с данным стилем мышления будет самостоятельно выполнять поставленные
ему задачи, и добиваться задуманных целей. Макиавеллист же ради
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достижения своих целей склонен к эксплуатации других людей, и именно
манипулирование ими приносит ему удовлетворение.
3. Обнаружена положительная корреляция между практическим
стилем мышления и направленностью личности на задачу (r= 0,3421,
p<0,05), то есть, чем выше у врача показатель практического мышления, тем
в большей степени его личность направлена на задачу. Это объясняется тем,
что практический стиль мышления характеризуется преобладанием в нем
функции реализации, возможностью практического использования идей.
Процесс реализации конкретной идеи у такого человека вызывает приятные
эмоции. Следует отметить, что направленность личности на задачу отражает
преобладание мотивов, которые вызваны самой деятельностью. Врач с
данным набором характеристик увлечен процессом деятельности, также
имеет
бескорыстное
стремление
к
познанию
и
реализации
профессиональных целей.
4. У терапевтов существует взаимосвязь между типом реагирования на
конфликт «Решение» и «Эмоциональный интеллект», а также
профессиональными умениями. Следует отметить установленную обратную
связь между типом реагирования на конфликт «Агрессия» и творческим
отношением к работе, а также с эмоциональным интеллектом.
Особенности профессионализации мышления врача наиболее ярко
проявляются у начинающих специалистов. Молодой врач обретает
профессиональный опыт только в процессе решения тех проблем, с
которыми он сталкивается. Определенной категории начинающих врачей
присуще клиповое, фрагментарное мышление, которое характеризуется
отсутствием личностной, гуманистической составляющей. Успешным
врачом становится профессионал, видящий в своей деятельности не только
проблемы, а и возможности их оперативного разрешения (Кашапов,
Скакунова, 2019). В связи с этим, представляется перспективным в
профессиональной подготовке врачей применять психолого-педагогический
тренинг творческого мышления, в рамках которого создаются условия для
актуализации и реализации ресурса одаренного обучаемого (Кашапов, 2003).
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Abstract: The article deals with peculiarities of doctors’ thinking
professionalization. While studying thinking styles, special attention was paid to
the emotional component of professional thinking. For the first time, the level of
doctors’ emotional intelligence and its contribution to forming clinical thinking at
different professionalization stages is described. Analysis of interrelation between
Machiavellianism, thinking styles and personality orientation is given. Connection
between doctors’ thinking styles and manipulative strategies and personality
orientation is described.
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Health care and promotion of health among population are among the
priorities of state policy. Today, public health largely depends on health care
institutions. The state of medical personnel, their professional training and rational
use are among the main factors influencing medical aid quality.
The necessity of perfecting medical services creates a situation in which
individual social and psychological qualities of doctors become more important,
since they affect the professional activity efficiency. Analysis of doctors’
activities proves that the main point of discord between the modern way of
training doctors and their practical activity is professional thinking as a specific
kind of mental activity aimed at solving professional goals. This kind of thinking
is characterized with interrelation between mental and practical activities, due to
interconnection and reciprocal transition of theoretical and practical components
of the activity in question (Lebedeva, 2004). The problem of developing
professional thinking in a certain kind of activity is a complex one; with the
psychological and acmeological approach it is seen as a problem of
professionalism settlement, as an acmeological problem of revealing conditions
and factors of professional thinking development, as a problem of working out
technologies to optimize the process of professional thinking formation
(Kashapov, 2009, 2017).
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Clinical thinking is a specific area of human thinking, different from those
of engineers, builders and even scientists, while being close to them in cases of
irregular situations with incomplete information. Clinical thinking should not be
mistaken for scientific (formally logical), philosophical or artistic, for it is a
combination of all of the above. The main problem is that in each individual case
the proportion of various kinds of thinking is different, which predefines the
unique and complex nature of medical thinking (Petrov, 2011).
Peculiarities of clinical thinking can be viewed from various angles. Firstly,
doctors, while making a decision, have to deal with several unknowns, therefore,
their conclusions, unlike technical or mathematical ones are not absolutely true,
mistakes always potentially possible. Secondly, the need to make decisions not
having enough time to dwell can stimulate or hinder and deform medical thinking.
Thirdly, doctors’ professional thinking is mostly based on formal logic principles,
without which doctors cannot solve their professional problems well. Finally, the
most important feature of clinical thinking is doctor-patient relationship, which in
deontological situation gives the doctors’ thinking process emotional colouring.
The emotional component of professional thinking of doctors plays a big
role in formation of the former, for one psychological quality that provides for
adequate communication in the «doctor-patient» is empathy, the ability for
sympathy and compassion, a certain psychological «inclusion» in the patient’s
emotional sphere. The modern notion of empathy, as comprehension of the
emotional state, penetration or«infeeling» of another person’s inner world,
presupposes the existence of three kinds of empathy: emotional empathy based on
recognition and identification mechanisms; cognitive empathy based on
intellectual processes (comparison and analogy) and predicative empathy
revealing itself in ability to make a prognostic view of another person, based on
intuition (Dubrova, 1999).
Emotional involvement helps set a psychological contact with your patient,
get more complete information about him, his condition, to instil assurance of the
doctor’s competence and adequacy of diagnostic and cure process, impress the
idea of getting well on the patient. Empathic qualities of a doctor might be handy
in cases when patients see the discrepancy between the subjective signs of
illnesses given by the patient and the objective clinical picture of the ailment: in
case of aggravation, dissimulation and anosognosia, and also simulation
behaviour.
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Many researchers stress out the importance of developing the doctors’
emotional sphere, their having interpersonal communication skills and such
qualities as emotional control, emotional stability, tolerability, sthenicity,
empathy, benevolence and positive attitude to life and themselves (Kuznetsova,
Lepyokhin, 2008; Lukyanov, 2007). These qualities are more or less included into
the emotional intelligence structure. Nowadays, a concept of emotional
intelligence in view of its adaptive function is being worked out (Sergienko,
Vetrova, 2010). This seems to be especially timely in connection with medical
activity peculiarities. The notion of «emotional intelligence» was put forward by
J.D. Mayer and P. Salovey, who defined it as a form of social intelligence,
including the ability to monitor your own and others’ emotions, as well as to use
this information for controlling your thoughts and actions (Mayer, 1997). Later
on, as N.G.Vassilyeva points out, the hierarchy scheme of emotional intelligence
was specified. Now it included four components developing logically in
ontogenesis. These components (meaning both your and others’ emotions)
include: perceiving and expressing emotions, strengthening thinking process
through emotions, understanding emotions, controlling emotions for personal
growth and perfection of interpersonal relations (Vassilyeva, 2016).
D.V.Lussin proposed his own notion of emotional intelligence as a construct
of double nature, related, on the one hand, to cognitive abilities, on the other hand,
to personal qualities. Ability to understand and control emotions may be applied
to both your own emotions and to those of other people. In accordance with this
approach, emotional intelligence is seen as ability to understand your and others’
emotions and control them; intrapersonal and interpersonal aspects of emotional
intelligence are singled out (Lussin, 2006).
In order to study the development level of emotional intelligence among
physicians of different ages, holding different positions and having different
levels of qualification, we held a research involving 43 physicians taking their
refresher course at the Therapeutics Department of Advanced Studies Institute at
the Yaroslavl State Medical University. Their average age was 48.8 years, average
working experience – 22.6 years. The following techniques were used:
«Professional communicative competence of a doctor» (Yakovleva N.V.,
Urvantsev L.P.); «Type of reaction to a conflict» (Kashapov М.М., Kiselyova
T.G.); «Emotional intelligence» (Lussin D.V.); «Empathy» (Boiko V.V.)
The research of emotional intelligence levels revealed mean values in all
scales (IrEI scale (Interpersonal emotional intelligence); InEI (Intrapersonal
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emotional intelligence); EU scale (Emotion understanding); EC scale (Emotion
control); UOE sub-scale (Understanding others’ emotions); OEC sub-scale
(Others’ emotions control); UYE sub-scale (Understanding your emotions); YEC
sub-scale (Your emotions control); EC sub-scale (Expression control)). In the
course of correlation analysis the connection between the age of doctors and EC
scale (expression control, ability to control your emotion manifestation) was
revealed: R=0.36; p< 0.05. Significantly, with the age and experience, physicians
perfect their ability to control manifestation of their emotions, which contributes
to tolerance development.
An obvious difference was revealed while comparing emotional intelligence
scales: InEI (hospital doctors) = 40.4±3.97, InEI (clinic department heads) =
47.80±5.67 (t = 2.01, p<0.05). It was discovered that doctors holding high
positions demonstrate high value of emotional intelligence in their professional
activity, which can be seen as a constructive factor influencing the formation of
clinical thinking in the process of physician professionalization.
Development of professional thinking is closely related to the development
of personality. Human personality influences career choice and professional
adaptation, keeps up professional skills, stimulates professional creativity. It can
also prevent development of professional thinking (lack of diligence, human
skills, benevolent motives etc.). At the same time, professional qualities in the
course of their development start making reverse influence (positive or negative)
on the human personality: professional success inspires and stimulates
personality, while failed professional is often a latent and fading personality.
Formation of clinical thinking is a dynamic process. It means that within the
lifetime of a man his profession keeps changing, as well as things the society
requires of it and its interrelation with other professions; professional thinking is
changing with new technologies. What’s more, people change the notion of their
profession, criteria of its evaluation, professionalism within it, as well as criteria
for evaluating the level of their own professionalism development.
Professional thinking development always tends to be individual. Different
people make each step towards professionalism in a different way: they adapt to
their profession and reveal themselves in it in different ways, are both ready and
willing to be creative and acquire professional skills differently. Individuality may
grow with development of professional thinking, especially at the stage of creative
acquiring of professional skills; it can grow to become individual professional
credo. Every specialist has individual peculiarities, though not always
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comprehends it. Mature personality tends to make its individual peculiarities the
subject of comprehension, formation, correction and self-perfection (Markova,
2000).
The next stage of research analysed interrelation between Machiavellianism
values and thinking styles and personality orientation; manipulative strategies and
thinking styles, as well as personality orientation and doctors’ thinking styles. The
sample group included 40 doctors of different types and work experience. The
following techniques were used: «Mach scale» (V.V.Znakov); «Thinking styles»
(А.К.Beloussova); «Manipulative attitude scale» (Т.Bant); Technique of
personality orientation study (V.Smekal, M.Kucher). The research revealed the
following regularities:
1. Negative correlation was revealed between «Machiavellianism» and
«critical thinking style» values (r= -0.5123, p<0.05), that is, a doctor with critical
style of thinking is less inclined towards Machiavellianism. It may be explained
through the fact that critical style of thinking is primarily related to the ability to
see your own weak points, mistakes and defects, also allowing for criticism of
your work and its evaluation. This ability motivates human activity and creates
positive emotions. This is the opposite of Machiavellian attitude. Machiavellists
ignore public opinion, cannot stand criticism of their work, prefer to do everything
themselves never doubting their efforts, have their own point of view on
everything and are sure of what they do.
2. Negative correlation was revealed between « Machiavellianism» and
«practical thinking style» values (r= -0.3352, p<0.05), that is, doctors with
practical thinking style are less inclined towards Machiavellianism, which can be
explained by the prevailing realization function and possibility of practical
implementation of ideas typical of practical thinking style. Such people have
positive emotions from implementation of specific ideas. Doctors with such
thinking style tend to do the given task themselves and reach the set goal.
Machiavellists tend to exploit other people in order to reach their own goals, and
this manipulation brings them satisfaction.
3. Positive correlation was revealed between practical thinking style and
personality goal orientation (r= 0.3421, p<0.05), that is, the higher the value of
practical thinking of a doctor, the more his personality is oriented towards the
goal. It can be explained by the prevailing realization function and possibility of
practical implementation of ideas in practical thinking style. Such people get
positive emotions from implementing specific ideas. It should be noted that
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personality task orientation reflects the prevalence of motives caused by the
activity itself. Doctors possessing such features are deeply involved in the activity
and have selfless inclination to knowledge and realization of their professional
goals.
4. Physicians reveal the connection between «Solution» and «Emotional
intelligence» types of reaction to a conflict, as well as professional skills. In
addition, a certain correlation between «Aggression» type of reaction to a conflict
and creative approach to work, as well as emotional intelligence was revealed.
Peculiarities of thinking professionalization reveal themselves especially
clearly with young doctors. They acquire professional experience only through
solving the problems they face. A certain group of young doctors have clip
fragmentary thinking, lacking personal humanistic constituent. Only those
professionals who see not only problems but also ways of their prompt solution
may become successful doctors (Kashapov, Skakunova, 2019). In view of this, it
seems advisable for the doctors professional education to include psychological
and pedagogical training of creative thinking, which would contribute to creating
conditions for actualization and realization of gifted students’ potential
(Kashapov, 2003).
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РАЗБИРАНЕТО НА МУЗИКАТА ОТ ДЕЦАТА В НУВ ЧРЕЗ
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МУЗИКАЛНАТА ИЗРАЗНОСТ
ас. д-р Смилена Смилкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, smilenads@abv.bg

Резюме: Елементите на музикалната изразност в НУВ (Начална Училищна
Възраст) са важна и необходима база за развитието на музикалнообразните представи у децата, стимулиране на фантазията и
творческото им мислене. Проведено изследване сред четвъртокласници
води до изводи, касаещи невидимите, но осезателни нишки, свързващи
съвършената детска природа със съвършенството на музиката, именно
чрез Елементите на музикалната изразност.
Ключови думи: музика, творческо мислене, елементи на музикална
изразност, НУВ

CHILDREN’S MUSICAL UNDERSTANDING IN EARLY CHILDHOOD
EDUCATION THROUGH THE ELEMENTS OF MUSICAL EXPRESSION
Smilena Smilkova
University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas, smilenads@abv.bg

Abstraction: Elements of musical expression in early childhood education are an
important and necessary basis for the development of musical imagery in
children, stimulation of their fantasy and their creative thinking.
A survey conducted with fourth-grade students leads to conclusions about the
invisible but tangible threads connecting the perfect childhood with the perfection
of music, precisely through the Elements of Musical Expression.
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Keywords: music, creative thinking, elements of musical expression, early
childhood education
Увод
Музиката – този необятен свят на образи, мисли, фантазия, творчество,
емоции. Чрез невидими и фини нишки тя ни свързва с безкрая на
вселената,открива ни неподозирани възможности да се пренасяме в
различни светове, разкрива ни огромния потенциал от разнообразие на
мисли и чувства, неподозирани и скрити понякога от самите нас. Не
случайно децата обичат да пеят, танцуват, импровизират. Чистотата на
тяхната природа, откликваща искрено, непосредствено и спонтанно на
енигматичния музикален език, е показателна за съвършенството на това
изкуство.
Всяко изкуство борави с изразни средства, чрез които проявява своята сила,
логика и емоционално въздействие. В музиката това са елементите на
музикална изразност. Още в детската градина децата се докосват до някои от
тях и започват да ги различават. В началното училище продължава
обучението им за познанието и осмислянето на част тези елементи. Чрез тях
децата стават съпричастни слушатели, интерпретатори и творци.
Във връзка с това е извършено проучване,основано на анкета, като метод на
педагогическо изследване. Резултатите от приложената анкета са свързани с
изводи, касаещи разбирането на музиката от децата в начална училищна
възраст.
Елементи на музикална изразност
Най-важните и съществени Елементи на музикална изразност (ЕМИ),
изучавани в начална училищна възраст (НУВ) са: мелодия, метрум, ритъм,
темпо,тембър, динамика, щрихи.
Мелодия
Мелодия (от гр. пеене, песен, напев) едногласно изложение на музикална
мисъл, в което е съсредоточен в най-голяма степен основният образен
характер на музикалните произведения.[1] За това мелодията съдържа в
себе си всички ЕМИ.
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Метрум
Метрум е пулсацията, която възниква от периодическото редуване на групи,
наречени метрични групи, съставени от равнотрайни силни и слаби
(акцентирани и неакцентирани, тежки и леки) моменти, наречени метрични
времена.[2]
Ритъм
Ритъмът е организирано, логично редуване на тонови трайности.[2]
Темпо
Бързината, с която се изпълняват музикалните произведения.[2]
Тембър
Онова качество, по което се отличават отделните инструменти и гласове.
Цвят на тона.[2]
Динамика
Силата на тона.
Щрихи ( артикулация)
Щрих ( от немски линия, черта), Артикулация (от лат.разчленение) В
музиката – начинът, по който се изпълняват тоновете (свързано,
отделено).[1]
Анкета
През м.май 2019 г. е проведена анонимна, писмена, частичностандартизирана анкета, измежду 50 ученици в четвърти клас от едно
начално училище в гр.Бургас. За респондент са избрани четвъртокласници,
тъй като те са на финала на началната степен на образование, имат
познавателни натрупвания и опит, вследствие на изминат пълен етап на
начално обучение.
Въпросите в анкетата са 11 на брой. Според формата те са открити и
закрити, а според функцията - основни и функционални (контролни).[3]
Някои от закритите въпроси (№ 1, 2, 6, 9, 10, 11) предполагат и позволяват
повече отговори. Само един от тях ( № 8) е с един отговор.При откритите
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въпроси (№ 3, 4, 5, 7) е направено обобщение на отговорите,относящи се до
еднакви чувства,емоции, настроения и предпочитания. Закритите въпроси са
7, а откритите – 4.
АНКЕТА
1. Кое Ви прави най – силно впечатление и Ви въздейства , когато
слушате музика?
а/ мелодията
б/ ритъмът
в/ динамиката
г/ темпото
д/ тембърът на гласовете и инструментите
2. Музика с какво темпо предпочитате да слушате?
а/ бърза
б/ бавна
в/ умерена
3. Защо?
........................................................................................................................
4. Според Вас тихата динамика в музиката какви чувства и образи
„рисува”?
........................................................................................................................
5. А силната динамика?
........................................................................................................................
6. Какви музикални инструменти харесвате и предпочитате?
а/ класически
б/ народни
в/ електрически
7. Тембърът на кой/кои музикални инструменти харесвате?
........................................................................................................................
8. Кой музикален елемент е свързан с пулсацията в музиката?
а/ ритъм
б/ метрум
в/ темпо
9. Кой от българските народни танци предпочитате и играете с
удоволствие?
а/ право хоро
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б/ ръченица
в/ дайчово хоро
г/ всички изброени
д/ други
10. Каква музика предпочитате да слушате?
а/ инструментална
б/ вокална
в/ и а/, и б/
11. Как предпочитате музиката да присъства в живота Ви?
а/ като я изпълнявате
б/ като я слушате

След обработка на данните от анкетата се получиха следните
резултати:
1. Кое Ви прави най – силно впечатление и Ви въздейства , когато
слушате музика?
а/ мелодията - 27
б/ ритъмът - 15
в/ динамиката - 2
г/ темпото - 1
д/ тембърът на гласовете и инструментите - 8
2. Музика с какво темпо предпочитате да слушате?
а/ бърза - 28
б/ бавна - 9
в/ умерена – 16
3.

Защо?

бърза: защото е яка; харесва ми; весели ме; по-интересна за слушане
и ритмична;по-енергична; забавна е; танцувална е; има много силни
чувства; надъхва ме.
бавна: повече ми харесва; успокоява ме; много силни чувства;
отпуска ме.
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умерена: по-нежна е; танцува се много добре; нито е бърза, нито е
бавна; успокоява ме; по-приятна е; предпочитам да не е много бърза –
така е по-хубаво; ако се опиташ да я пееш ще успееш всичко и няма да
пропуснеш нито дума; наслаждавам се на песента; така ми е нормално; тя
е по-смирена и нежна; в умерено темпо музиката е най-разбираща се.
4. Според Вас тихата динамика в музиката какви чувства и образи
„рисува”?
нежни; красиви; тъжни; приятни; тихи; успокоява ме; мили;
смущаващи и скучни; не ми харесва тиха динамика; тихата динамика е
за любов и нежност; грациозни, малко нещо и слабо; имам чувство,че
съм на концерт; не много добри чувства – тъжни, образи – черно-бели;
мека перушинка как бавно се спуска надолу.
5.

А силната динамика?
силни, яки; весели, забавни, радост, игриви; чудеса и вълшебства и
красота; хора,които се забавляват; представям си празници; ритмични;
бързи и самонадеяни; все едно нещо се задъхва; буря; шумна;
уникални; живи; зверове; демони и зверове; страшни; бързина; как
животните тичат из красивата полянка; щастливи; огромно нещо,
силно, бързо; че съм на огромен концерт; малко по-лоши чувства (в
сравнение с тихата динамика); рисува гневни чувства; рисува поусмихнати и по-бодри образи.

6.

Какви музикални инструменти харесвате и предпочитате?
а/ класически - 32
б/ народни - 10
в/ електрически – 28

7. Тембърът на кой/кои музикални инструменти харесвате?
пиано - 36; китара – 26; електрическа китара – 4; барабани – 4;
цигулка – 9; флейта – 4; саксофон – 2; тромпет – 1; народните – 1;
кавал – 2; гайда – 5; тъпан – 1; укулеле – 1.
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8.

Кой музикален елемент е свързан с пулсацията в музиката?
а/ ритъм - 8
б/ метрум - 39
в/ темпо – 3

9.

Кой от българските народни танци предпочитате и играете с
удоволствие?
а/ право хоро - 4
б/ ръченица - 11
в/ дайчово хоро - 5
г/ всички изброени - 12

10.

д/ други - 25
Каква музика предпочитате да слушате?
а/ инструментална - 6
б/ вокална - 18
в/ и а/, и б/ - 26

11. Как предпочитате музиката да присъства в живота Ви?
а/ като я изпълнявате - 20
б/ като я слушате – 45
След разглеждане на резултатите от анкетата се оформиха следните
изводи:
1. ЕМИ, които най-силно въздействат на децата са мелодията (54%)
и ритъмът (30%). В известна степен те се влияят от различните
тембри ( 16%) и много малко от динамиката и темпото.
2. 56 % от анкетираните ученици предпочитат да слушат бърза
музика, около 32 % - умерена и 18% - бавна.
3. Въпреки,че децата не оценят достатъчно въздействието на
динамиката и темпото, се оказва, че тези елементи силно влияят
върху техните чувства, емоции, тонус, образно мислене и
фантазия.
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4. 78% от анкетираните правилно са свързали пулсацията в
музиката с метрума.
Разбирането на този елемент и
разграничаването му от елементите ритъм и темпо в голяма
степен е резултат на сериозно обучение от страна на учителя. 16%
свързват пулсацията с ритъма, а 6% - с темпото.
5. Тембрите на класическите инструменти са добре познати и
предпочитани от учениците – 64% ( от тях 72% - пиано, 52% китара, 18%- цигулка) Следват електрическите – 56%. Интересът
към народните е 20%.
6. Изучаваните в НУ български народни танци оформят и насочват
интересите на децата към танцовия ни фолклор - 58%.
7. Учениците предпочитат да слушат музиката – 90%, отколкото да
я изпълняват – 40%. От анкетираните 12% имат предпочитание
само към инструменталната музика, 36% - само към вокалната, а
52% - към вокална и инструментална.
В заключение бихме отбелязали,че разбирането на музиката от
учениците в НУВ е свързано с техните познания за ЕМИ. Те
(ЕМИ) влияят на детската чувствителност и фантазия, градят
музикално-образни представи и мислене, стимулират жизнеността
и енергията, ваят образи, носят информация за невероятните
възможности на личността да развива и усъвършенства
творческата си фантазия и полет на духа.
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ДЕФИЦИТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ, НАЧАЛЕН ЕТАП
гл.ас.д-р Мила Гълъбова-Маринова
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” - Филиал Враца
DEFICITS IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION, PRIMARY SCHOOL
Dr Mila Galabova-Marinova
St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo-Vratsa Branch

Summary. The deficits pedagogical communication are an irritating problem.
Dialogue in the quality of educational philosophy gives one of the possible
solutions. Main challenges continue to be deficits in pedagogical communication
such as the disharmony between logical knowledge and emotional experience,
ignoring child awareness, self-expression and sharing.
Keywords: deficits pedagogical communication, development of primary
education today
1. Актуалност на проблема
С въпроси пълен е светът, но кой ще отговори? - Омар Хаям
В стремежа към оптимална познавателна активност, българското
училище идентифицира невръстния с фигурата на свободния човек, който се
самоизгражда чрез инициатива, настойчивост, постоянство. Днешните
педагогически стратегии и технологии проблематизират традиционното
учене, фокусирано върху словесното изложение на фактологично или
дефинитивно научно знание. Рутинният училищен дискурс, т.е.
предвидимите „ходове” при беседа, разказ на учителя, т.е. в сферата на
класическото педагогическо красноречие, губят своята категоричност и
надеждност. Началните десетилетия на 21. век се характеризират с
осъществяването на поредица иновативни образователни стратегии: за
обогатяване и обновяване на педагогическата среда, за управление на
взаимоотношенията чрез дейности в синергия, за ефективно протичане на
образователната комуникация [5] и управление, за хуманизация, за цялостно
модернизиране и пр. Важно значение придобива назрелият проблем за
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проявените дефицити в сегашното педагогическо общуване, които се
задълбочават поради специфични обстоятелства и разнородни фактори.
Споделената отговорност към новите деца е продукт на социокултурна
среда, постепенно преодоляваща духовно-нравствената криза на съвремието.
Все още не са постигнати постоянно продуктивно сътрудничество между
водещите социални партньори, от една страна, и необходимата им
комуникативна компетентност, от друга. Предстои осъзнаване и
оползотворяване на необходимите условия за градивна социокултурна,
духовно-нравствена и образователна комуникация [9]
в смисъла на
непрестанни, системно организирани съвместни инициативи и действия,
подобряване на професионално-педагогическите умения за работа с
родителите, с различни заинтересовани личности, кръгове, общности,
институции. Очевидно са необходими адекватни психологически и
педагогически нагласи за проактивност, взаимодействие, сътрудничество,
както и специфична професионална квалификация, индивидуална
ангажираност, осъзнаване и споделяне на образователна грижа и
отговорност, своевременна подкрепа, подпомагане, последователност,
инициативност.
2. Преоткриване на детството при срещата с началния педагог
„Целият свят е пълен с чудеса.” - Андерсен
Днешното педагогическо взаимодействие, насочено към ученици в начална
училищна възраст, изпитва известен недостиг при ефективното
осъществяване на модерна образователна комуникация. Динамична и
гъвкава, системата от мотиви за успешна учебна дейност предполага
самоизява и себеосъществяване. Всъщност цялостният потенциал на детето
в българската образователна система следва да се разгръща разностранно от
етапа преди училище. Оптималният личностно и социално ориентиран
възпитателно-образователен процес в 1 - 4 клас предполага именно
преодоляване и предотвратяване на изразени дефицити в педагогическото
общуване, както и компетентно насочване към диалога с център
съвременната
детска
индивидуалност.
Въведените
иновационни
образователни технологии и методически решения вече ориентират
мисленето на педагогическата общност към уникалността и самоценността
на детството и на всяко дете.[6] Напредъкът и развитието на подрастващите
в образователен, възпитателен, социален аспект стимулира процесите на
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емоционално-образно възприемане, интелектуално обогатяване, творческо
пресъздаване; преосмисля всички страни и форми на опознаване, свързване,
приспособяване и взаимоотношения с околния, обществения и природния
свят, т.е. когнитивното, социалното, психо-емоционалното, личностното
начало в растежа и напредването.
Неслучайно теоретичните основи на обучението по различните предметни
области в начален етап на основна образователна степен се интегрират
синергично. Конкретно може да се спомене театрално-педагогическото
изпълнение и интерпретиране на художествена информация и литература,
съответно фолклор за деца в българското начално училище. Действително у
нас съществуват добри практики и ценни традиции в изграждането на
педагогическо общуване чрез живата учителска реч: „Разказването като
интеракция представлява активно взаимодействие, диалог и понякога игра с
детската аудитория по специфични модели[…] Включването на нови,
разнообразни изпълнителски модели, съобразени с възрастовите особености
на аудиторията, в съвременната методическа практика поставя важни
изисквания.” [1: 251] Не по-маловажна е положителната словесна сугестия
от гледище на педагогическата психология, арт-педагогиката, естетическото
възприемане на изкуства за деца. Разбира се, съзнателното, разбиращо
детско възприемане може да бъде проявено не само чрез словесни понятия и
логически процеси (сравнение, диференциране, групиране, класифициране,
обяснение и др.), но и в творчески дейности, емпатийни преживявания,
артистично изразяване, фантазиране, естетически съзерцания.
Същевременно обликът и професионалните роли на педагогическите
специалисти търпят коренни промени, невъзможни без дълбоко осъзнаване
на техните нови функции и отговорности при пълноценно, интерактивно
образователно взаимодействие. Осъвременява се продължаващата
квалификационна подготовка на новопостъпващите учители. Доминира
подборът на адекватни технологични решения, преодоляващи инерцията и
механичната рутина. Същевременно напредващата педагогическа теория
популяризира хуманистични идеи, класически и реформаторски методи и
техники, насърчаващи споделяне, естетическо съпреживяване, вникване,
осъзнато разбиране, емоционална удовлетвореност, интелектуална
рефлексия, адресирани към малкия ученик. Основни предизвикателства
продължават да бъдат дефицити в педагогическото общуване като
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оптималната методическа целесъобразност, дисхармонията между
рационално познание и емоционално преживяване, пренебрегването на
своеобразното детско осмисляне, себеизразяване, споделяне. Съвременните
компeтeнции на учениците относно възприемането на художествена или
лингвистична информация в началните класове трябва да осъществяват
синергия в специфичното детско отреагиране на света: подражание,
вживяване, идентификация, противопоставяне…Новото
детско самосъзнание и самочувствие в контекста на 21. век се характеризира
като нестандартно, съставено в еднаква степен от забавно и от сериозно
поведение, креативни в конкретна система от учебни дейности.
Целенасочени и умело организирани, словесните взаимодействия
конструират основополагащи логически структури на мисленето,
подкрепяни от дидактични модели за пропедевтика, актуализация и
реализация на учебното съдържание. Всъщност елементите на системно
логическо разсъждаване, т.е. „философия/философстване” за деца,
преоткриват градивните въпроси на твореца: „Какво, Кога, Кой, Как, Къде и
Защо” [2] Изразено по друг начин, познавателните умения и действия биват
подхранвани и вдъхновявани от детската природа и светоусещане:
първооткривателство, сътворяване, интелектуално любопитство, духовна
будност, изобретателност, неограничено въображение. Актуалното
пoзнаватeлнo cъдъpжание реализира ефективни стратегии на разбирането,
несъвместими с прояви на декларативно или механично наизустяване.
Особено важно е изграждането и апробирането на конкретни дидактически
технологии за усъвършенстване на уменията за разбиране в съвременния
образователен и възпитателен процес. При съобразяване с минималния опит
и специфичните възприемателни възможности на учащите в началните
класове, важно значение получават потребността от постижения, желанието
за участие и усъвършенстване.
Известно е, че в реалните условия на емоционално-познавателна
активност и при адекватни методически решения интензивната сензорна
информация успешно представя, разгръща и надгражда образователното
съдържание по определена програмна система. Непрекъснато се
актуализират сетивни образи от детския жизнен опит в близкото минало,
последвани от нови ярки впечатления при интерпретиране на усвояване на
учебна информация с олекотен терминологичен апарат. Проблематизира се
116

еднозначната структура на урока в днешния образователно-възпитателен
процес. В подобни ситуации на педагогическо общуване се откроява
значимостта на детското четене като основополагащо културно умение,
основа за развитието на наблюдателност, памет, концентрация.
Същевременно диалогизмът в смисъла на съвременна образователна
философия [7] пробужда способности и дарования, разгръща знания, умения
и отношения в конкретни педагогически ситуации (съответно обучаващи,
практически, игрово-познавателни). Обещаващи са извънучилищните,
неформалните и алтернативните образователни пространства на
обществените библиотеки, читалищата, драматично-куклените театри,
историческите и етнографските музеи, центровете за работа с деца,
институциите на културния туризъм и пр. Тяхната визия за свързване с
другите, споделяне на идеи, адаптирано социално участие на подрастващи,
удовлетворяване на интелектуални и креативни интереси в свободното
време, творческа изява в разнообразни форми привличат силно
съвременното дете в начална училищна възраст. Осъществява се достъпна
практико-преобразуваща и изследователска дейност, интегрират се различни
културнообразователни направления, очертаващи траектории и хоризонти
на едно пълноценно изживяно детство. Известно е, че осъвременяването и
хуманизацията на образованието при 7-11-годишните следват реални
стремежи, проблеми и постижения на различни субекти в педагогическия
процес.[8] Най-сетне фокусът на педагогическото взаимодействие намира
естествен израз в „чувството за създаване” (по смисъла на Е. Ериксон), във
вътрешната мотивация, в качествата инициативност, целенасоченост,
настойчивост, прагматизъм, заедност, във волята за самоизразяване и
себеутвърждаване. Привлекателни са психолого-педагогически стратегии,
изграждани върху основата на специфичните за началната училищна възраст
интелектуални качества наблюдателност, памет, концентрация, както и на
типологични особености при рецептивната дейност.
3. Ново образование за новите деца
„Основната ни необходимост е един човек, който да ни вдъхновява.”- Р.
У. Емерсън
Очевидно днешните деца на България в значителна степен търпят
последствията от непревъзмогнатите дефицити в педагогическото общуване
и образователно взаимодействие през етапа 1 - 4 клас. Разгръщането на
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пълния потенциал от заложби, способности, дарования, таланти се осланя
предимно на педагога новатор. Новите тенденции в училищното възпитание
и подготовка проличават в облика и пътя на ефективните учители и
педагогически общности, които стимулират интереса на учениците към
познавателната дейност основно чрез оптимизиране на детското разбиране и
съпреживяване, чрез изпробване на нестандартни техники за учене, чрез
иновативни и интерактивни дидактични способи при свързването на теория
и практика. Действеното начало предлага и реални
условия за
утвърждаваща се изява и усъвършенстване на детската индивидуалност,
която овладява редица достъпни форми на самостоятелно учене.
Перспективите в педагогическата теория и практика разчитат основно на
приемствеността в единната социално-педагогическа система „детска
градина – начално училище“. Предстои оползотворяване на дидактичната
рефлексия, призвана да актуализира натрупани във времето психологопедагогически представи, ценностни ориентации и културни стереотипи.
Богатството и многообразието на педагогическата комуникация продължава
да бъде обект на научен интерес и задълбочен анализ върху съвременни
явления и тенденции в тази област. [10] От методологическа гледна точка
очакваният социокултурен и индивидуален напредък приема по-дълбок
смисъл в контекста на новото образование и оптималните принципи за
изграждане на учебното съдържание, ориентирано към ефективно
практическо приложение. [11] Педагогическите стратегии и технологии на
21. век очертават интензифициран международен обмен на идеи, програми,
практически механизми за педагогическо взаимодействие с подрастващи,
родители, институции, общности. Обновяващите идеи, теории, практики,
стратегии всъщност възникват непрестанно в активните процеси учене и
преподаване, но тяхното осъзнаване и терминологично назоваване изисква
по-дълбоко метапознание, философско-дидактическа рефлексия, адекватни
методологически възможности, действителна промяна в качеството на
обучение. В този смисъл може да се интерпретират специфичните
характеристики и преимущества на педагога: самонаблюдение,
самокритичност, емпатийност, вдъхновение, уравновесеност, стабилност,
обич към всяко дете. Истината е, че посланието ни към близкото бъдеще се
изразява в приобщаване на растящата индивидуалност към активна
комуникативна среда, освободена от днешните дефицити в педагогическото
общуване.
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