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Годишникът на Педагогическия Факултет е научно-

методическо списание. 

Има за цел да публикува резултатите от научните изследвания 

на преподавателите от Педагогическия факултет, както и да 

стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на 

материали на изявени учени от страната и чужбина в областите на 

педагогиката и социално-хуманитраните науки. 
Основната му интенция е да представи и популяризира научно-

творческите достижения и развитие на академичната общност в 

Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора през 
годината. 

В седемнадесетото си издание Годишникът на Педагогическия 

факултет продължава да представя актуални изследователски позиции, идеи и 
резултати, визиращи значими теоретични и практикоориентирани 

педагогически проблеми; иновативни образователни технологии, тенденции и 

други значими научни формати. 
 

Част от публикуваните статии и студии са представени на Юбилейната 

научна конференция с международно участие „25 години Тракийски 

университет“ – 15 май 2020 г. 
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Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, 

които проявяват интерес към образователната проблематика. 
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The Yearbook of the Faculty of Education is reviewed, indexed and listed 

by: 

Scientific Indexing Services (SIS) 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

(ERIH PLUS) 

Open Academic Journals Index (OAJI) is a full-text database of open 

access scientific journals. Founder — International Network Center for 

Fundamental and Applied Research, USA 

The CiteFactor server provides indexing of major international journals 

and proceedings. 

The Yearbook of the Faculty of Education is a scientific 

methodological journal. 

It aims at publishing the research results of the academic members 

of the Faculty of Education as well as at stimulating scientific queries and 

discussions by presenting materials of prominent scholars from the country 

and abroad in the fields of pedagogy, social sciences and humanities. 

Its main intention is to present and promote the scientific and creative 

achievements and development of the academic community of the Faculty of 

Education at Trakia University, Stara Zagora during the year. 

In its seventeenth issue, the Yearbook of the Faculty of Education 

continues to present contemporary research positions, ideas and results, 

addressing significant theoretical and practice-oriented pedagogical 

problems; innovative educational technologies, trends and other relevant 

scientific formats. 

Some of the published articles and studies were presented at the Jubilee 

Scientific Conference with international participation "25 years of Trakia 

University" - May 15, 2020. 

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

pedagogical specialists, as well as for everyone who is interested in 

educational research. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ  

Мария Славова Тенева 

 

PROFESSIONAL TRAINING AND CONTINUING 

QUALIFICATION OF THE TEACHER 

Mariya Slavova Teneva 

 

Abstract: The study presents the problems of vocational training and the 

continuing qualification of Bulgarian teachers. Higher education institutions 

preparing pedagogical staff need effective interaction and evaluation of their 
activities by the users of the educational services, such as kindergarten and school 

directors.The article presents the results of an empirical study conducted with 50 

kindergarten and school principals from 8 regions in the Republic of Bulgaria. 

The object of the study is the managerial reflection on the quality of the 
training of the newly appointed teachers. 

The subject of the study is the possibilities for improving their professional 

qualification. 
The results indicate that principals are partially satisfied with the quality of 

the theoretical and practical training of the teachers they hire. To the greatest extent 

they stimulate the enhancement of the professional competence of the teaching staff 
by financing their participation in continuing education courses.  

Key words: education, professional competence of the teacher, continuing 

education 

 

Увод: 

Професионалната подготовка на учителите в Европейското 

пространство се базира върху реализиране на идеите на 

компетентностния подход. Това поставя сериозни предизвикателства 

пред висшите училища подготвящи педагогически кадри. Бързо 

променящите се социално-икономически условия, свободния трансфер 

на специалисти в рамките на Европейски съюз, налагат някои общи 

тенденции в подготовката на бъдещите учители. Изследователите в 

областта на учителската професия работят усилено върху 
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популяризиране на идеята за изграждане на общ компетентностен 

профил на съвременния европейски учител. Динамичността на 

съвремието налага реализирането на идеята за учене през целия живот 

и своевременно извършване на образователни реформи, в контекста на 

перманентно и ускорено променящите се условия на социален живот и 

труд. Това изисква осъществяване на тясна връзка между висшите 

училища подготвящи бъдещи учители и потребителите на 

образователни услуги, каквито се явяват директорите на 

образователните институции.  

Проблемът за професионалната подготовка и квалификация на 

учителя 

По отношение на професионалната подготовка на учителите в 

рамките на Европейски съюз, изследователят И. Прокоп изтъква, че 

бързо променящите се обществени условия съдействат за това, в 

развитите страни да се отделя голямо внимание на тяхната подготовка. 

Авторът посочва, че в Европа повече от половин милион студенти се 

обучават в различни педагогически специалности на над хиляда висши 

училища. Между системите и моделите, по които бъдещите учители се 

обучават авторът открива различия, като се започне от вида на 

институцията, която ги обучава, продължителността на тяхната 

подготовка, преминава през спецификата на образователните програми, 

организацията и структурата на подготовката и достига до националния 

характер на обучението и традициите в образователните системи на 

отделните държави. (Prokop, 2012, p. 230). 

Подготовката на бъдещи учители в теоретичен и в практико-

приложен аспект се характеризира с определени различия за отделните 

държави членки на Европейски съюз, но общоевропейската политика 

налага изисквания за солидаризиране с общоприети ценности като: 

идеята за демократично обществено устройство, толерантност, 

приемане на различието, солидарност, учене през целия живот, стремеж 

към себеусъвършенстване, постигане на по-високо културно равнище, 

подобряване на социалния статус на хората, повишаване на 

квалификацията на работещите в различните отрасли на икономиката, 

повишаване на  производителността на труда и на 

конкурентоспособността на трудовия пазар, повишаване на жизнения 

стандарт на населението,  подобряване на качеството на живот на 

хората, повишаване на качеството на здравеопазването и др. 

Реализирането на общоевропейската политика по такива ключови 
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проблеми предполага тяхното добро познаване и приемане от младите 

хора, което от своя страна налага общи тенденции в подготовката на 

учителите в различните европейски държави. Тези общи тенденции се 

реализират посредством базирането на висшето образование върху 

регламентираните изисквания на редица нормативни документи: 

Европейската рамка на ключовите компетентности, Европейската 

квалификационна рамка за учене през целия живот, Европейската 

езикова рамка, Европа 2020 (стратегията на Европейския съюз за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), докладът на UNESCO 

за образованието през 21. век (четирите стълба на образованието) и др.  

В своите научни трудове Г. Цоков представя взаимната 

обвързаност между българската и европейската образователна 

политика. Въз основа на анализ на европейски нормативни документи, 

Цоков разкрива особеностите на образователната политика на ЕС, която 

се базира върху принципа за суверенност на страните членки по 

отношение съдържанието и обхвата на образователните програми, както 

и осигуряването на автономност на организацията на образователните 

системи. (acc.  Radev, 2007, pp. 414 – 451). 

Върху образователните процеси в Европа оказва значимо влияние 

глобализацията на обществото. Интеграционните образователни 

процеси съдействат за създаване на общоевропейско образователно 

пространство, което се характеризира с реализиране на идеите за: 

подпомагане на мобилността на студентите, обучаемите и 

преподавателите, развитие на сътрудничеството между университетите 

и училищата, усъвършенстване на системата за признаване на дипломи, 

квалификации и компетенции за образователни и професионални цели, 

улесняване на адаптацията към индустриалните промени, в частност 

чрез професионална квалификация и преквалификация (Lisbon European 

Council 23 and 24 March 2000).  

Подготовката на учители в рамките на Европейски съюз се 

характеризира с висока степен на научност и практическа приложимост 

на знанията, уменията и компетентностите, формирани посредством 

добре структурирани учебни планове и програми. В етапа на своето 

обучение студентите от педагогическите специалности получават 

задълбочена подготовка в областта на педагогическите науки, наред с 

това в областта на социалните науки. След усвояването на задълбочен 

теоретичен базис от студентите в началния етап на тяхното академично 

обучение, висшите училища създават условия за формиране на тяхната 
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фундаментална практическа компетентност чрез включване в учебните 

планове на часове за хоспитиране и педагогическа практика в реална 

педагогическа среда. Това съдейства  за разкриване на взаимовръзката 

теория-практика, за осмисляне от студентите в етапа на 

университетското им обучение на ролята на теоретичните знания за 

формиране на практически умения и реализиране на ефективен процес 

на обучение. В своите научни разработки, насочени към представяне на 

професионалния профил на учителите, Я. Мерджанова посочва широк 

кръг от професионалнозначими компетентности, които те трябва да 

притежават. Сред тези компетентности са посочени:  общосоциалните; 

общопрофесионалните; специфичните за определената професия; 

кариерните компетентности; научно-изследователските и 

научноприложните; диагностичната; методическите; 

комуникационните; информационната; управленската, работата с 

документация (Merdzhanova, 2003, p. 36). Този комплекс от значими 

професионални компетентности се формира в етапа на университетско 

обучение на бъдещите учители, но неговото развитие и надграждане 

намира израз в продължаващата квалификация. И. Шивачева-Пинеда в 

своите изследователски търсения разкрива взаимовръзката между 

теоретичната академична подготовка на студентите от педагогическите 

специалности и формирането на професионално-личностния профил на 

учителя. Тя изтъква, че в етапа на университетското обучение започва 

формирането на професионалния светоглед, ценностната ориентация, 

които може да се разглеждат като път към професионализирането и 

усъвършенстването на личността на бъдещия учител. (Shivacheva-

Pineda, 2019, pp. 615-625). Д. Георгиева разширява професионално-

личностния профил на учителя, като към него добавя компетентността 

за работа с деца със специални образователни потребности. Авторката 

разкрива тенденция към обогатяване на професионалния и личностния 

капацитет на учителите от образователните институции по отношение 

на участието им в развитието на социалноадаптивна компетентност на 

деца със специални образователни потребности. (Georgieva, 2019, pp. 

626-641). 

Мисията на съвременния учител е насочена към осъществяване на 

комплекс от социално значими задачи - да обучава, възпитава и 

подкрепя личностното развитие на децата, подрастващите и младежите. 

Да подготвя европейските граждани за тяхното социално вграждане в 

обществото, за реализацията им на общоевропейския трудов пазар в 
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условията на конкурентост и свободен трансфер на кадри. Европейският 

учител би могъл да реализира успешно тези задачи чрез  приемане на 

идеите представени в доклада на UNESCO за образованието през 21. 

век. В  настоящия документ се посочва, че реализирането на идеята за 

учене през целия живот може да се осъществи посредством четири 

основни стълба: да се учим как да живеем заедно с другите, да се учим 

как да учим, да се учим  как да действаме, да се учим как да живеем/да 

съществуваме (Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the 

International Commission on Education for the Twenty-first Centure). 

През 2010 г. е популяризиран Общ доклад на Европейския съвет и 

Европейската комисия за напредък в образованието и обучението, който 

става отправна точка за създаване на единни принципи за изграждане на 

учителски компетенции и квалификации в Европейското пространство. 

Като значими компетентности на учителя, които следва да се формират 

в процеса на университетско обучение и да се надграждат чрез 

продължаващо обучение и квалификация се посочват: компетентност за 

работа с други; компетентност за работа с различен тип познания, 

технологии и информация; компетентност за работа ,,с” и ,,в” 

обществото (Common European Principles for Teacher Competences and 

Qalifications). Изведените ключови компетентности хармонират с 

професионалния профил на европейския учител. Според 

класификацията на Е. А. Климов за типовете професии, създадена въз 

основа на взаимоотношенията на човека като субект на труда към 

предмета на труда, се диференцират пет типа професии – човек-

природа, човек-техника, човек-човек, човек-знакова система, човек-

художествен образ (Klimov, 2010). В контекста на класификацията на 

Климов учителската професия може да се определи като социална 

професия от типа човек-човек и в този аспект с висока значимост за тези, 

които я практикуват са формираните компетентности за работа с други 

хора, както и за работа ,,с” и ,,в” обществото. Реализирането на процеса 

на обучение изисква осъществяване на субект-субектно взаимодействие 

между учителя и учениците, в основата на което стои компетентността 

за работа с други.  Съвременната образователна парадигма изисква 

учителят да приема ученика като равностоен на себе си субект, да 

съобразява процеса на обучение с неговите индивидуално-личностни 

особености, да подкрепя личностното развитие на всеки ученик. В 

резултат на обучението е необходимо учениците да бъдат подготвени 

както за тяхната реализация на пазара на труда, така също и за тяхната 
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пълноценна реализация като членове на обществото. Тези цели не биха 

могли да се осъществят в условията на училищното обучение, ако 

липсва взаимовръзка и взаимодействие между обучаеми и обучаващи и 

съответните им професионални дейности в процеса на обучение. 

Компетентността на учителя за работа с други, не се изчерпва 

единствено до работа с учениците. Тя изисква наличие на 

професионална компетентност за взаимодействие с членовете на 

колегиалната общност, с управленските органи на образованието, с 

неправителствени организации, с родителите на учениците, с 

обществеността. В технологичното общество, в което живеем все по-

голяма значимост придобива компетентността на учителя за работа с 

различен тип познания, технологии и информация. Бурното развитие на 

науката и технологиите предизвиква нови открития, иновации, 

необходимост от перманентно надграждане на знанията, уменията и 

компетентностите. В процеса на обучение широко приложение 

придобиват информационните технологии и образователните 

електронни ресурси. Ученикът отдавна не се възприема от учителя като 

пасивен получател на знанието, а като активен съ-участник в 

преоткриването на научните истини, като изследовател, 

експериментатор, откривател. До съвременния ученик по различни 

информационни канали достига огромно количество информация, в 

чието преработване и транс-формиране много често той е силно 

затруднен. Наличието на компетентност на учителя за работа с различен 

тип познания, технологии и информация от една страна съдейства за 

осигуряване на по-голяма свобода на обучаемите при избора на 

надеждни информационни източници, от друга страна допринася за 

оптимизиране на процеса на обучение чрез диференциране на 

подходите за обучение към учениците, съобразно техните 

индивидуални особености и потребности и откриване на ефективен път 

за всеки ученик към познанието. Това налага необходимостта учителят 

да реализира нови професионални роли на фасилитатор, на катализатор 

на знанието. В цитирания Общ европейски доклад  се посочва, че не 

може да се очаква при завършването на висшето училище бъдещите 

учители да притежават целия комплекс от ключови компетентности. 

Процесът на тяхното формиране и надграждане се осмисля в светлината 

на неговата непрекъснатост  (перманентност). Той започва в етапа на 

университетското обучение, но надграждането и усъвършенстването му 

преминава през продължаващото обучение и квалификация на 
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педагогическите специалисти. Изискванията към компетентностите, 

които е необходимо да притежава съвременния учител нарастват с 

увеличаване на изискванията към неговия професионално-личностен 

профил. В този аспект Я. Мерджанова изтъква своето становище, че 

съществува необходимост да бъде преосмислен и преструктуриран 

цялостния комплекс от ключови компетентности, на които трябва да 

бъде носител учителят на съвремието. Авторката разширява обхвата на 

традиционно приеманите компетентности, на които е носител учителя, 

като добавя такива като: експертно-консултантска; медиаторно-

модераторна; социо-културна; аксиологическо-възпитаваща; 

трансверсална и мултисензорна компетентности. (Merdzhanova, 2010, p. 

250). Компетентностния профил на съвременния учител, който описва 

Мерджанова е изграден съобразно новите предизвикателства, пред 

които е поставена неговата личност. Учителят отдавна е надхвърлил 

функциите, в които традиционно е възприеман, а именно като 

,,организатор и ръководител на познавателната дейност на учениците; 

важен източник на знания и умения за учениците; помощник на 

учениците, когато срещат познавателни затруднения; възпитател; 

представител на държавната власт в училищната институция” (Yakovlev 

& Sohor, 1985, pp. 14–16). Динамичните промени в социалния живот 

изискват бърза промяна и в образователната система, за да може да 

откликне своевременно на новите предизвикателства, пред които е 

изправена съвременната личност. Образование от нов тип би могло да 

се реализира от учители осмислящи значимостта на образователните 

реформи и приемащи идеята за перманентно надграждане и обогатяване 

на компетентностния си профил.  

В своите изследвания върху професионалния облик на 

съвременния учител В. Найденова диференцира три модула на 

професионални компетентности на учителя – професионално-

педагогическа подготовка; личностно-професионална подготовка, 

съдържателно-предметна (академична) подготовка (Nayidenova, 2004, 

pp. 67-69). Всеки от посочените три модула съдържа определен 

комплекс от ключови компетентности, които разширяват 

професионалния профил на съвременния учител. На базата на 

компетентността за учебно-познавателно моделиране Н. Цанков, М. 

Левунлиева анализират компетентностния профил на учителя на три 

подравнища включващи ,,отразяваща компетентност; създаваща 

(визуално-афективна) компетентност; символизираща (знаково-
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символна) компетентност” (Tsankov & Levunlieva, 2010, p. 266). По 

отношение декомпозирането и класифицирането на професионалните 

компетентности на учителя интерес представляват изследванията в тази 

област на И. Петкова. Авторката представя своето виждане, че 

професионалните компетентности най-общо могат да бъдат 

класифицирани на три равнища: 

• Метаравнище – включващо комплекс от ключови, базови и 

функционални компетентности; 

• Мегаравнище – характеризиращо се с различен тип 

компетентности като: трансверсални; комуникативни; математико-

технологични; дигитални; информативни; граждански и 

междуличностни; предприемачески; социални умения и умения за 

учене; 

• Личностно равнище – отнасящо се до следните компетентности: 

мултисензорна/отразяваща; създаваща; символизираща (Petkova,  2012, 

p. 59). 

От представените теоретични концепции може да се обобщи, че 

изследователите в областта на педагогиката отделят значимо внимание 

на изграждането на актуален компетентностен профил на учителя. 

Техните идеи не се ограничават до възприемането му като 

професионалист, притежаващ определен набор от компетентности, 

гарантиращи успешно реализиране на професионалните му роли и 

функции. Те достигат до детайлно анализиране на компетентностните 

характеристики на личността на учителя, като ги представят във 

вертикален и в хоризонтален план. Вертикалният срез включва трите 

равнища – мета-; мега- и личностно, а хоризонталният срез представя 

конкретните компетентности, характеризиращи всяко от 

диференцираните равнища. Първият етап от изграждането на 

компетентностния профил на учителя се реализира в условията на 

университетското обучение при овладяване на педагогическата 

професия. Следва разширяване и обогатяване на 

професионалнозначимите компетентности в етапа на практикуване на 

учителската професия, опосредствано от продължаващото обучение и 

квалификация на учителя.   

Висшите училища реализират идеята за перманентно учене чрез 

осъществяване на възможност за поетапно надграждане на 

образователните степени и последващо повишаване на квалификацията 

на учителите чрез възможностите за продължаваща квалификация и 
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придобиване на квалификационни степени.  

Наред с тенденцията за  привеждане обучението на бъдещите 

учители във висшите училища към единни европейски стандарти и 

приобщаването им към общоевропейски ценности, обучението на 

студенти в педагогическите специалности в  отделните държави членки 

на ЕС се характеризира с конкретни национални особености за всяка 

държава. Те са в унисон с образователните традиции, с общоприетите 

морални ценности, с икономическото състояние на съответната 

държава. Развитите европейски държави работят за повишаване 

качеството на подготовка на педагогическите кадри във висшите 

училища посредством реализиране на идеите за учене през целия живот, 

перманентно повишаване на квалификацията на учителите чрез 

включването им в курсове за продължаваща квалификация, 

едногодишни специализации, преквалификации, изследователски екипи 

в научни проекти, уъркшопи, семинари, кръгли маси, научни форуми, 

програми за преподавателски обмен, ментори при практическото 

обучение на студенти от педагогически специалности.  

Реализирането на идеята за учене през целия живот и перманентно 

повишаване на професионалната квалификация на педагогическите 

кадри в България се регламентира чрез Наредба № 12 (Ordinance 12, 

2016) и Наредба  № 15 за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

(Ordinance 15, 2019). Наредбите определят държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти в системата на 

предучилищното и училищното образование в Република България.  

Регламентирани са изискванията за заемане на длъжностите в системата 

на предучилищното и училищното образование, професионалните 

профили на педагогическите специалисти, условията и реда за 

повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, придобиването на професионално-

квалификационни степени, оформянето и представянето на 

професионалното портфолио, кариерното развитие, атестирането на 

дейността на педагогическите специалисти и др. Една от целите на 

провеждането на атестационни процедури за педагогическите 

специалисти на всеки 4 години е свързана  с мотивирането на педагозите 

за перманентно повишаване на квалификацията (реализиране на идеята 

за учене през целия живот). Съобразно чл. 76 (4) т. 3 на Наредба 
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15/2019г., получените оценки от атестирането изпълняват важна роля за 

насочване на педагогическите специалисти към повишаване на 

квалификацията с цел актуализиране и допълване или разширяване на 

професионалната им компетентност. При оформяне на атестационната 

оценка се вземат предвид документи, сертификати, материали от 

професионалното портфолио на съответния педагогически специалист, 

които доказват неговата професионална компетентност, кариерно 

развитие, постигнатите успехи при работата с деца и ученици (Ordinance 

15, 2019). 

Проблемите за професионалната подготовка и квалификацията на 

българския учител са разгледани в редица научни трудове на Ст. 

Жекова, Д. Василев, Я. Мерджанова, В. Миленкова, Б. Господинов, И. 

Петкова, К. Спасов, К. Величков и др.  

Д. Василев, Я. Мерджанова споделят становище, съобразно което 

професионалният избор се предхожда от осъзнат процес на 

професионално самоопределение.  Двамата автори изтъкват, че 

професионалният избор трябва да се разглежда в аспекта на неговата 

стадиалност. Те обвързват професионалното ориентиране с 

професиологията и в частност с професиографията, която представя 

набора от изисквания към човека, упражняващ дадена професия. 

Василев и Мерджанова поясняват, че професиограмата представлява 

,,системата на описание на изискванията на определена професия към 

професионалната подготовка на човека” (Vasilev & Merdzhanova, 2003, 

p. 68).  

М. Тенева прави опит за обосноваване на професиограма на 

началния учител. На базата на диференцираните от Василев & 

Мерджанова компоненти на професиограмата – медикограма, 

психограма, медикограма (Vasilev & Merdzhanova, 2003, pp. 68-69), 

Тенева посочва конкретни изисквания към здравословното състояние, 

към психическото състояние, към социално-моралните характеристики 

и към професионалната подготовка на личността, която избира да се 

подготви за учител в началния етап на основната образователна степен 

(Teneva, 2019, pp. 207-209).  

Ст. Жекова и колектив популяризират своя ,,модел на единната 

педагогическа система ,,учителска професия” (Zhekova et al., 1981). 

Съобразно този модел учителската професия трябва да се разглежда 

като една добре структурирана система с ясно диференцирани и 

йерархизирани нива на взаимодействие.  
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В психологическия портрет на учителя, който очертава В. 

Миленкова, са посочени няколко фактора, които повлияват 

професионалния избор. Като такива авторката изтъква същността на 

самата професия и нейната обществена значимост, създадената 

представа за вътрешния живот в професионалната общност, 

евентуалната професионална принадлежност към тази общност 

(Milenkova, 1979, p. 64).  

Б. Господинов представя в диадна обвързаност квалификацията на 

учителите и качеството на образованието. Авторът изтъква значимата 

роля на продължаващата квалификация на учителя за утвърждаване на 

неговия авторитет пред учениците и пред обществото, за реализиране на 

ефективен образователен процес (Gospodinov, 2008).  

Според И. Петкова трябва да се търси съответствие между 

професионално-педагогическия профил на учителя и неговите 

личностни характеристики (Petkova, 2012, p. 49). Авторката разглежда 

кариерното израстване и професионалната квалификация на учителя 

като два неразривно свързани процеса. Не бихме могли да мислим по 

посока професионално развитие и кариерно израстване на работещите в 

сферата на образованието, без продължаващо обучение и перманентна 

квалификация на педагогическите кадри.  

К. Спасов в своите научни публикации разглежда ролята на 

професионалната квалификация като важен фактор за ефективността на 

положения труд. Той защитава тезата, че придобиването на професия и 

квалификация се извършва посредством професионалното обучение и 

опит (Spasov, 2004). Продължаващото професионално обучение 

съдейства за запознаване на учителите с нови образователни концепции, 

с иновативни подходи и методи на обучение, с добри педагогически 

практики, което съдейства за обогатяване на професионалния им опит, 

за постигане на по-висока ефективност на процеса на обучение, за 

разширяване на фокуса на професионалната им компетентност.  

Идеята за учене през целия живот се осмисля в светлината на 

динамичните промени, които характеризират нашето съвремие. Това 

изискване се предявява със специален акцент към практикуващите 

учителската професия. Според К. Величков бързото развитие на науката 

изисква от учителя перманентно да следи новостите и да усъвършенства 

професионалната си компетентност посредством продължаващата 

квалификация. Авторът счита, че по този начин се повишава качеството 

на професионалната дейност и адаптирането на упражняващите 
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професията към изискванията на пазара на труда (Velichkov, 2003).  

Изследователите в областта на педагогическата професия се 

обединяват около тезата, че професионалната подготовка на учителя е 

необходимо да се разглежда като базисно изискване за практикуване на 

професията, но не бива да се осмисля извън нейната обвързаност в 

проективен план с перманентната продължаваща квалификация. Тази 

двуединна обвързаност се възприема като възможен път към 

повишаване на професионализма на българския учител и 

синхронизиране на професионалната му дейност с изискванията на 

трудовия пазар, с удовлетворяване на изискванията на потребителите на 

образователни услуги. 

Методология на изследването    

Нормативната уредба регламентираща обучението на студенти 

във висшите училища  изисква осъществяване на градивна връзка и 

тясно взаимодействие между обучаващата институция и 

представителите на бизнеса. За педагогическите колежи и факултети 

към университетите, ключови потребители на образователни услуги 

(представители на реалния бизнес) се явяват директорите на детските 

градини и училищата. Обучаващите звена във висшите училища, за да 

оптимизират качеството на образователната услуга, която извършват по 

отношение подготовката на учители, се нуждаят от рефлексивната 

оценка на работодателите за качеството на теоретична и практическа 

подготовка на постъпващите на работа млади учители. 

Настоящата студия представя резултати от емпирично изследване. 

Изследователската дейност е проведена в периода септември 2019 г. - 

февруари 2020 г. В изследването участват 50 директори на детски 

градини и училища от 8 региона в Република България – Пловдив, 

Варна, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Монтана, Ямбол, Хасково.  

За целите на изследването е разработен  тест-въпросник. За  

постигане на по-голяма достоверност и откровеност при посочване на 

отговорите от респондентите, тест-въпросникът е  предоставен на 

директорите за анонимно попълване. От тях се изисква да посочат своя 

пол, хронологична възраст в години, вида на образователната 

институция, която управляват, населеното място, в което се намира 

съответната образователна институция и продължителността на своя 

управленски стаж в години.  

Обект на изследването е управленската рефлексия върху 

качеството на теоретичната и на практическата подготовка на 
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новопостъпващите на работа  учители. 

Предмет на изследването са възможностите за повишаване на 

професионалната квалификация и компетентност на учителите. 

Изследователски методи: контент-анализ, тест, персентилен 

анализ, рангово скалиране, swot анализ 

Силни страни на изследването 

Чрез настоящото изследване се цели да се установи равнището на 

удовлетвореност на работодателите от качеството на теоретичната и 

практическата подготовка на постъпващите на работа млади учители. 

Резултатите от изследователската дейност представляват своеобразен 

атестат на професионалната дейност на висшите училища подготвящи 

педагогически кадри. Положителна страна на изследването е, че то е 

проведено чрез посредничеството на анкетьори, които са реални 

обучаеми в различни педагогически специалности на Педагогическия 

факултет на Тракийски университет. Влизането на студентите в ролята 

на анкетьори, проучващи проблема за качеството на професионално-

педагогическата подготовка в университета на новопостъпващите на 

работа учители, ангажира морално директорите на образователните 

институции към откритост и отговорно отношение при попълване на 

тест-въпросника. Те осмислят идеята, че настоящите анкетиращи са 

бъдещите кадри, които ще постъпват на работа в поверените им за 

управление образователни институции. За да се усъвършенства процеса 

на подготовка на бъдещите учители в етапа на академичното им 

обучение е необходима реалистична рефлексивната оценка за 

качеството на подготовка на младите учители, представена от 

потребителите на образователни услуги, каквито се явяват директорите 

на образователните институции.  

Слаби страни на изследването (ограничения) 

Една от слабите страни на изследването може да се търси в ниската 

мотивация на директорите на детски градини и училища да участват в 

изследователска дейност инициирана от висшите училища.  

Поради малкия брой изследвани лица, извадката не може да 

претендира за представителност. Надеждността на изводите и 

заключенията не може да бъде гарантирана.  

Перспективи 

Проучването на проблема за качеството на подготовка на 

студентите от педагогическите специалности в университета, 
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посредством управленската рефлексия на бъдещите им работодатели, 

би съдействало за оптимизиране на процеса на обучение във висшето 

училище. Установените негативи и пропуски в подготовката на 

новоназначените на работа учители може да се приемат като отправна 

точка за актуализации в учебните планове и програми за подготовка  на 

студенти от педагогическите специалности. Бъдещото разширяване на 

обхвата на изследваните лица, както и обогатяването на 

изследователския инструментариум, биха съдействали за постигане на 

по-високо равнище на надеждност на получените резултати. Тясната 

взаимовръзка между образователните институции подготвящи 

педагогически кадри и потребителите на тези кадри, каквито се явяват 

директорите на образователните институции, би съдействала за 

синхронизиране на дейността на висшите училища с изискванията на 

реалните потребители на професионалния труд на учителя. 

Заплахи 

Заплахи могат да се търсят по посока на субективност на 

рефлексивната оценка на директорите за качеството на подготовка на 

новоназначените на работа учители, която може да въведе в заблуда 

изследователите. Оценката на директорите за теоретичната и 

практическата подготовка на младите учители понякога се основава на 

субективни фактори. Авторитарният директор, привърженик на 

традиционния образователен модел не би дал висока оценка на 

подготовката на новоназначения учител, който е обучаван в 

университета съобразно новата образователна парадигма изискваща 

реализирането на личностно ориентиран образователен процес, 

демократичност в отношенията учител-ученик, проблематизиране на 

обучението, възпитаване на учениците в креативност и инициативност.   

Резултати 

В изследването е направен опит да бъде постигнат баланс по 

отношение на включването на директори на детски градини и на 

училища. Директорите на детски градини участвали в изследването са 

26. Техният дял възлиза на 52%. Директорите на училища са 24 и 

представляват дял от 48%.  

Резултатите от проведеното емпирично изследване ни насочват 

към няколко важни констатации характеризиращи профила на 

директорите на образователни институции в България.  

Емпиричните резултати посочват, че 90% от обхванатите в 

изследването директори са представители на женския пол, а 10% са 
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представители на мъжкия пол. От настоящата извадка, която не 

претендира за изчерпателност и представителност, личи тенденция към 

феминизация на учителската професия, в частност сред директорите на 

образователни институции в България. Броят на мъжете упражняващи 

учителската професия като цяло в училищата и в детските градини е 

много нисък. Едни от факторите, които съдействат за ниската 

привлекателност на учителската професия, особено сред мъжете, са 

ниския престиж на професията, ниското заплащане, високите 

изисквания на обществото към упражняващите професията, 

задълбочената предварителна подготовка за реализиране на процеса на 

обучение и др. 

Разпределението на включените в изследването директори по 

възраст е следното: 

 
Фиг. 1. Разпределение на респондентите по възраст 

От данните отразени на фигура 1., представяща възрастовото 

разпределение на респондентите, може да се установи, че най-голям дял 

заемат директорите на детски градини и училища, които са във 

възрастовия диапазон от 51 до 60 години. Такава възраст е посочена от 

повече от половината изследвани лица, 52% от директорите.  

Втора позиция се заема от респондентите, чиято възраст е между 

41 и 50 години. Те представляват дял от 34%.  

Установяваме, че 10 % от обхванатите в изследването директори 

са във възрастовия диапазон от 30 до 40 години. Получените данни 

разкриват тенденция, съобразно  която малък брой от младите педагози 

заемат управленски постове. Те постепенно преминават през 

52% 34% 

10% 4% 
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йерархичните равнища на кариерното развитие. Това гарантира 

натрупване на по-голям професионален опит и изграждане на ефективна 

визия за развитието и управлението на образователните институции. 

Данните от изследователската дейност посочват, че 4% от 

респондентите са на възраст над 60 години.  

Няма респонденти, чиято възраст е по-малка от 30 години. Това, 

че в изследването не участват директори, които са по-млади от 30 

години е повлияно от нормативното изискване за минимум 5 години 

педагогически трудов стаж, като задължително условие при явяване на 

конкурс за заемане на управленска позиция в сферата на образованието. 

От възрастовото разпределение на респондентите е видно, че сред 

мениджърите на образователни институции присъстват 

професионалисти с богат педагогически и управленски опит, чиято 

възраст е от 41 години до над 60 години. Те заемат дял от 90%. 

Присъстват и 10% директори, които също притежават сериозен  

професионален опит, чиято възраст е между 30 и 40 години. 

Емпиричните резултати посочват, че управлението на детските градини 

и училищата е поверено на добри професионалисти, носители на богат 

професионален опит. 

Тест-въпросникът изисква от респондентите да посочат своя стаж 

като управленци в години. Разпределението на респондентите според 

продължителността на управленския им стаж в години е следното: 

 
 

Фиг. 2. Разпределение на респондентите според управленския им стаж в 

години 

Резултатите представени на фиг. 2. посочват, че най-голям дял 

заемат директорите, чийто стаж като управленци е по-голям от 20 

48% 30% 
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години. Това са 48% от изследваните лица. Между тях присъстват 

такива, които управляват образователни институции в продължение на 

29-30 години.  

 

Вторият по големина дял от 30% се заема от директорите с най-

малък мениджърски стаж, който е между 1 и 5 години. Вероятно голяма 

част от тях са заели управленски постове след дългогодишно 

управлявали директори на детски градини и училища, които са 

навършили пенсионна възраст.   

Резултатите посочват, че 12% от респондентите имат управленски 

стаж между 6 и 10 години.  

Установяваме, че 10% от директорите включени в изследването 

управляват педагогически институции между 11 и 20 години.  

Емпиричните данни отразяващи възрастта и управленския стаж в 

години на директорите на детски градини и училища посочват, че почти 

половината от тях се менижират от директори с над 20 години 

управленски опит (48%), а една трета (30%) се управляват от 

новоназначени директори, чийто управленски стаж е между 1 и 5 

години. И едните и другите притежават необходимите знания, опит и 

компетентност, които са важни условия, за ефективното им управление 

на  педагогическите институции. 

Първият въпрос от тест-въпросника е насочен към установяване на 

степента на удовлетвореност на директорите от равнището на 

теоретичната подготовка на педагогическите кадри, които назначават на 

работа. Към тях е зададен следния въпрос ,,Удовлетворени ли сте от 

равнището на теоретичната подготовка на педагогическите кадри, които 

назначавате на работа? (оградете един отговор)”. Предложени са три 

възможни отговора: а) напълно съм удовлетворен/а; б) частично съм 

удовлетворен/а; в) не съм удовлетворен/а. Резултатите може да бъдат 

представени по следния начин: 
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Фиг. 3  Удовлетвореност на директорите от равнището на теоретична 

подготовка на новоназначените педагогически кадри 

От данните поместени на фиг. 3. може да се установи, че най-голям 

брой директори са частично удовлетворени от равнището на 

теоретичната подготовка на педагогическите кадри, които назначават на 

работа. Такъв отговор е характерен за 58% от респондентите.  

Напълно са удовлетворени от равнището на теоретичната 

подготовка на новоназначените учители 42% от директорите.  

Изследователските данни не посочват наличието на директори, 

които не са удовлетворени от равнището на теоретична подготовка на 

педагогическите кадри, които назначават на работа.  

Тази информация е ценна за факултетите обучаващи студенти в 

различни педагогически специалности. Тя дава обратна информация от 

работодателите (директорите на образователни институции) към 

висшите училища за качеството на академичното обучение и подготовка 

на студентите. Това, че липсват директори, които не са удовлетворени 

от равнището на теоретична подготовка на новоназначените учители е 

висок атестат за образователния процес, който провеждат 

педагогическите факултети във висшите училища. Учебните планове и 

програми, по които се обучават студенти от педагогическите 

специалности ежегодно се актуализират, с цел тяхното синхронизиране 

с допълненията и измененията в нормативната уредба, с изискванията 

на потребителите на образователни услуги, с развитието на науката и 

технологиите. Това, че 58% от работодателите са частично 

удовлетворени от качеството на теоретичната подготовка на 

педагогическите кадри, които назначават на работа се опосредства от 

факта, че висшето училище осигурява теоретичния базис за 
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упражняване на учителската професия. Младите учители осмислят 

голяма част от теоретичните постановки, които са изучавали в 

университета, през призмата на практикуването на своята професия. В 

началото на тяхното кариерно развитие е важно да притежават 

необходимата теоретична база, върху която перманентно да надграждат 

своята теоретична компетентност чрез възможностите на 

продължаващото обучение и квалификация. Обнадеждаващ за висшите 

училища подготвящи бъдещи учители е факта, че 42% от директорите 

са напълно удовлетворени от равнището на теоретичната подготовка на 

педагогическите кадри, които назначават на работа. През последните 

години се наблюдава засилен интерес на младите хора към обучението 

в голяма част от педагогическите специалности (най-вече в областта на 

предучилищната и началната училищна педагогика), което обяснява  

високото равнище на мотивация на студентите при постъпването в 

университета и при овладяване на теоретичните знания в етапа на 

академичното им обучение. Отличният теоретичен базис за младите 

учители е първата стъпка към последващо кариерно развитие и 

професионално усъвършенстване.  

Теоретичната и практическата подготовка на новопостъпващите 

на работа учители следва да се разглеждат в необходимата им 

взаимовръзка. Формирането на теоретичната компетентност на 

студентите от педагогическите специалности се съчетава с 

предоставянето на различни възможности от страна на педагогическите 

факултети за практическо приложение на наученото. Студентите още от 

първата година на обучението си в университета провеждат 

педагогическо хоспитиране. В учебните планове са включени голям 

брой часове за упражнения, текуща педагогическа практика, осигурява 

се възможност за участие на студентите в националния проект 

,,Студентски практики”, в заключителния етап на университетското 

обучение се реализира държавен преддипломен стаж, студентите се 

включват в провеждането на различни инициативи с деца и ученици. 

Всичко това съдейства за формирането на професионално-практическа 

компетентност на бъдещите учители.  

Следващият въпрос от тест-въпросника е насочен към 

установяване на равнището на удовлетвореност на директорите от 

практическата подготовка на педагогическите кадри, които назначават 

на работа. Към тях е зададен следния въпрос: ,,Удовлетворени ли сте от 

качеството на практическата подготовка на педагогическите кадри, 
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които назначавате на работа? (оградете един отговор)”. Посочени са три 

възможности за избор на отговор: а) напълно съм удовлетворен/а; б) 

частично съм удовлетворен/а; в) не съм удовлетворен/а. Резултатите 

може да бъдат представени по следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 4. Удовлетвореност на директорите от равнището на 

практическата подготовка на новоназначените педагогически кадри 

От данните поместени на фиг. 4 установяваме, че най-голям брой 

директори са частично удовлетворени от равнището на практическата 

подготовка на педагогическите кадри, които назначават на работа. 

Техният дял възлиза на 76%.  

Директорите, които са напълно удовлетворени от практическата 

подготовка на новоназначените учители представляват дял от 24%.  

Сред респондентите не установяваме наличие на такива, които 

изразяват неудовлетвореност от равнището на практическа подготовка 

на учителите, които назначават на работа.  

Емпиричните данни от изследването посочват, че е необходимо 

висшите училища подготвящи педагогически кадри да оптимизират 

процеса за формиране на практическа компетентност на своите 

студенти, за да удовлетворят в по-висока степен изискванията на 

потребителите на образователни услуги, каквито се явяват директорите. 

Редица изследователи (Balkanski, 2003; Gospodinov, 2009; Petkova, 2012; 

Teneva, 2017) представят своите идеи за усъвършенстване и 

оптимизиране на процеса на професионално-педагогическата 

подготовка на българските учители.  Една от идеите, които се 

популяризират авторите е свързана с повишаване дела на практическата 

подготовка на студентите от педагогическите специалности.  

Директорите, които са напълно удовлетворени от равнището на 
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теоретичната подготовка на педагозите, които назначават на работа 

(42%) са с 18 % повече от напълно удовлетворените от равнището на 

практическата подготовка на новоназначените учители (24%). 

Разкривайки корелацията между резултатите посочващи частична 

удовлетвореност на директорите от равнището на теоретичната 

подготовка (58%) и частична удовлетвореност от практическата 

подготовка (76%) на педагогическите кадри, които назначават на работа 

в училищата и в детските градини, установяваме, че частично 

удовлетворените директори от практическата подготовка на 

новоназначените учители са с 18% повече от частично удовлетворените 

от теоретичната им подготовка.  

Резултатите от изследването разкриват тенденция, съобразно 

която най-голям дял от работодателите са частично удовлетворени от 

фундаменталната теоретична и от фундаменталната практическа 

подготовка на новопостъпващите на работа учители. За да се повиши 

дела на директорите, които са напълно удовлетворени от 

професионално-педагогическата подготовка на кадрите, които 

назначават на работа е необходимо висшите училища да познават добре 

изискванията към педагогическите кадри на пазара на труда и да работят 

целенасочено за оптимизиране на процеса на академична подготовка на 

студентите от педагогическите специалности както в теоретичен, така 

също и в практико-приложен аспект.  

Настоящото изследване е насочено към установяване на 

управленската стратегия за преодоляване на установените дефицити в 

подготовката на педагогическите кадри. Направен е опит да бъде 

разкрита мениджърската рефлексия относно взаимната обвързаност: 

установени професионално-педагогически дефицити – 

възможности за преодоляване на дефицитите. На респондентите е 

зададен следния въпрос: ,,По какъв начин стимулирате повишаването на 

професионалната квалификация и компетентност на кадрите, които 

работят във Вашата институция/организация?”. Въпросът е с 

възможност за избор между следните 8 формулирани отговори: 

Осигурявам възможност за: а) участия в програми за преподавателска 

мобилност; б) участия в проекти; в) участия в научни форуми; г) участия 

в семинари, кръгли маси; д) участия в квалификационни курсове; е) 

включване в курсове за придобиване на квалификационни степени; ж) 

друго (какво?); з) не стимулирам професионалното им израстване. 

Респондентите имат възможност да посочат повече от един отговор, 
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което обяснява факта, че сумарно процентният дял на посочените 

отговори на този въпрос надвишава 100%. Получените емпирични 

резултати от отговорите на този въпрос са разпределени в осем сектора, 

както е показано на графиката на фиг. 5:  

 
Фиг. 5. Възможности за повишаване на професионалната 

компетентност и квалификация на учителите 

От изследователските данни поместени на фиг. 5 установяваме, че 

всички работодатели стимулират професионалното израстване на 

педагогическите кадри работещи в поверените им образователни 

институции. Управленската стратегия на респондентите е насочена към 

осигуряване на широк кръг от възможности за професионално 

усъвършенстване на педагогическите кадри. Не е установено наличие на 

директори, които посочват като възможен отговор ,,з) не стимулирам 

професионалното им израстване”.  

Най-голям брой директори виждат като добра възможност за 

професионалното усъвършенстване на учителите включването им в 

квалификационни курсове, като избират отговор ,,д) участия в 

квалификационни курсове”. Този отговор е посочен от всички (100%) 

обхванати в изследването директори на детски градини и училища. 

Втора позиция се заема от предпочитанието на директорите за 

мотивиране и осигуряване на възможност за повишаване на 

професионалната компетентност и квалификация на педагогическия 

персонал чрез включването на учителите в курсове за придобиване на 

квалификационни степени. Този отговор е посочен от 76% от 

директорите, чрез избор на възможен отговор ,,е)”.  

Голяма част от учителите се включват в проектна дейност. 

Работата им в български и международни изследователски екипи оказва 

положителни проекции върху тяхната професионална компетентност. 

Тази възможност за професионално развитие на учителите се осмисля с 

необходимата значимост от работодателите и те стимулират участието 
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им в научни проекти. Това е характерно за 60% от респондентите, които 

избират отговор ,,б)”.  

Четвърта позиция се заема от респондентите избрали отговор ,,г) 

участия в семинари, кръгли маси”. Настоящия отговор е предпочетен от 

48% от директорите. Тази група директори осмислят идеята, че 

участията на учителите в обсъждания и дискусии по образователни 

проблеми, включването им в семинари, създава условия за анализиране 

на пътища за разрешаване на проблемите, за обмен на идеи и обогатява 

професионалната компетентност на педагогическите кадри.  

Като възможност за професионалното израстване на 

педагогическите кадри, 24% от директорите осмислят идеята педагозите 

да участват в научни форуми и избират като възможен отговор ,,в)”. 

Участието в научни форуми осигурява професионална публичност на 

педагозите за представяне и обсъждане на нови образователни идеи, за 

популяризиране на резултати от собствени изследователски търсения по 

посока оптимизиране на образователния процес, за  споделяне на 

иновативни образователни политики и практики.  

Удачен път за споделяне на ефективни образователни модели и 

практики е включването на учителите в  международната програма за 

преподавателска мобилност ,,Еразъм+”. Повишаването на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри чрез 

насърчаване на участието им в програми за преподавателски обмен се 

подкрепя от 10% от директорите. Този процент би следвало да е доста 

по-висок, като се отчита факта, че програмата се финансира със средства 

от Европейски съюз и учителите ежегодно имат възможност за 

кандидатстване за обмяна на опит към партньорски организации в 

чужбина.  

Най-малък брой респонденти избират отговор ,,ж” и посочват 

други възможности, чрез които стимулират професионалното развитие 

на педагогическите кадри. Те представляват дял от 4%. Като други 

възможности за квалификация на педагогическите кадри посочват – 

работа на методическите обединения в рамките на училището, 

консултации на младите учители със старшите учители, вътрешно-

училищна квалификация чрез споделяне на добри практики, 

провеждане на открити уроци, обсъждане на педагогически казуси.  

От спецификата на отговорите на директорите по този въпрос 

можем да обобщим, че всички обхванати в изследването управленци 

откриват взаимовръзка между продължаващото обучение и 
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професионалната квалификация на педагогическите кадри. Осмислят 

състоятелността на идеята за учене през целия живот и стимулират 

учителите да се включват ежегодно в различни квалификационни 

форми. Потвърждение на тази констатация може да се открие от 

спецификата на отговорите на следващия въпрос ,,Какъв процент от 

работещите педагози във Вашата институция/организация посещават 

ежегодно квалификационни форми насочени към повишаване на 

тяхната професионална компетентност?”. Резултатите може да бъдат 

представени по следния начин: 

 
Фиг. 6. Ежегодно участие на учителите във форми за продължаваща 

квалификация 

От данните поместени на фиг. 6 установяваме, че най-често 

избирания отговор от респондентите е между 75% и 100%. Това е 

валидно за 58% от обхванатите в изследването директори. Тези 

директори, които стимулират към професионално себеусъвършенстване 

педагозите по рефлексивен начин обвързват попълването на 

констатираните пропуски в подготовката на учителите с възможностите 

на продължаващата квалификация и перманентното учене.  

Втора позиция с дял от 28% се заема от респондентите, които 

посочват, че ежегодно между 50% и 75% от учителите работещи в 

управляваните от тях училища или детски градини се включват във 

форми за продължаваща квалификация.  

Получените резултати посочват, че в една част от училищата и 

детските градини едва между 10% и 25% от учителите ежегодно се 

включват във форми за продължаваща квалификация. Такъв отговор е 

избран от 14% от респондентите.  

Не е установено наличие на респонденти, които са посочили 

отговори ,,а) под 10%” и ,,в) между 25% и 50%”. Директорите осмислят 
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значимостта на продължаващото обучение и квалификация за 

повишаване на професионалната компетентност на учителите и 

насърчават поне половината от тях ежегодно да се включват в различни 

квалификационни форми. Съвкупният дял на респондентите, които 

отговарят, че ежегодно между 50% и 100% от учителите участват във 

форми за продължаваща квалификация е 86%. Високата подкрепа, която 

получават учителите от своите работодатели, по отношение на тяхното 

професионално себеусъвършенстване, е предпоставка за повишаване на 

качеството на процеса на обучение, който те реализират. Установеното 

високо равнище на подкрепа от работодателите в това отношение е 

залог за солидаризиране на българската образователна политика с 

Европейските нормативни документи. Резултатите разкриват, че за едни 

директори перманентното повишаване на квалификацията на учителите 

е приоритет в управленските им стратегии и те стимулират всички 

учители (100%) ежегодно да повишават професионалната си 

компетентност. За други директори това не е приоритет и в техните 

институции едва 10%-25% от учителите се включват в 

квалификационни форми. Констатираме различно отношение на 

управленците към перманентното повишаване на квалификацията на 

педагогическите кадри – от силно ангажирани към реализиране на 

идеята, до слабо ангажирани към нея.  

Установената двуполюсност в отношението на работодателите 

към значимостта на продължаващото обучение за повишаване на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри, обуславя 

различията по отношение на осигуряването на финансирането на 

посещаваните от педагозите квалификационни форми. Следващия 

въпрос от тест-въпросника е насочен към установяване на начина, по 

който най-често директорите осигуряват финансиране на участието на 

членовете на педагогическия колектив във форми за продължаващо 

обучение. Към тях е зададен следния въпрос: ,,Как най-често 

осигурявате финансиране на участието на членове на колектива във 

форми за повишаване на професионалната им квалификация? (посочете 

един отговор)”. Респондентите имат възможност да избират между три 

възможни отговора: а) чрез целева субсидия от МОН; б) чрез собствени 

средства от бюджета на училището/детската градина; в) педагозите сами 

финансират участието си в квалификационни форми.  

Емпиричните резултати от получените отговори на този въпрос са 

представени на фиг. 7. 
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Фиг. 7 Финансиране на продължаващото обучение на учителите 

Резултатите представени на фиг. 7 посочват, че 36% от 

респондентите избират отговор ,,а) чрез целева субсидия от МОН”. 

Същият по големина дял от 36% заемат респондентите, които избират 

отговор ,,б)”, като посочват, че осигуряват средства за продължаващото 

обучение на учителите от бюджета на училището/детската градина. 

Съвкупно 72% от директорите, които са обхванати в изследването, са 

убедени в  значимостта на продължаващото обучение за повишаване на 

професионалната компетентност на учителите и осигуряват 

финансиране за ежегодно обучение на своите кадри. 28% от 

директорите не финансират участието на членовете на педагогическия 

колектив в различни форми на продължаващо обучение. Те посочват, че 

учителите сами финансират участието си във форми за обучение и 

квалификация. Тази управленска позиция е необоснована, тъй като е в 

разрез с нормативните документи регламентиращи атестиране на 

учителския труд и обвързване на атестационната оценка с определен 

брой кредити получени в резултат на проведена ежегодна 

квалификационна дейност. Тъй като резултатите посочват, че една част 

от директорите (28%) не финансират участието на учителите във форми 

за продължаващо обучение, за нас е важно да установим на какво се 

дължи това. Дали отказът за финансиране на формите за продължаващо 

обучение и квалификация на учителите не се дължи на 

неудовлетвореност на работодателите от качеството на 

квалификационна дейност, която се предоставя за учителите от 

обучаващите институции/организации. Към респондентите е зададен 

въпрос ,,Как бихте оценили от 1. до 10. полезността на посещаваните 

36% 

36% 

28% 
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през последната година форми за обучение и квалификация на Вашите 

педагогически кадри?”. Въз основа на получените данни се оформя 

следната рангова скала: 

 
Фиг. 8. Рангова скала за полезността на посещаваните през последната 

година форми за продължаващо обучение и квалификация на учителите 

На фиг. 8 е представена ранговата скала за полезността на 

посещаваните през последната година форми за продължаващо 

обучение и квалификация на учителите. Ранговото скалиране е 

извършено от директорите съобразно предложена им 10 степенна скала 

за оценяване. Директорите получават пояснение, че с 1. посочват най-

ниска степен на удовлетвореност, а с 10. най-висока степен на 

удовлетвореност от полезността на посетените от учителите през 

последната година квалификационни форми. Регистрираме 

скокообразна динамика и разсейване на резултатите в осем от секторите 

на скалата (сектори: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10), с изключение на сектор 1 и 

сектор 6, в които няма ранжирани отговори.  

Наблюдава се възходяща динамика от сектор 1 до сектор 7, където 

е най-високата стойност на ранговата скала. От сектор 7 до сектор 9 

наблюдаваме затихваща динамика. От сектор 9 до сектор 10 се 

наблюдава отново възходяща динамика. Пиковата стойност на 

резултатите по скалата се намира в сектор 7 на ранговата скала. Оценка 

7 за полезността на посещаваните от учителите форми за продължаващо 

обучение и квалификация е поставена от 26% от респондентите. За тези 

директори може да отбележим, че са по-скоро удовлетворени, отколкото 

неудовлетворени, тъй като сектор 7 се намира между централния за 

скалата сектор 5 и сектора на скалата, посочващ най-голяма степен на 
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удовлетвореност – сектор 10.  

Резултатите посочват, че 24% от директорите оценяват 

полезността на посещаваните през последната година от учителите 

форми за продължаващо обучение и квалификация с оценка 5. За тези 

директори може да се обобщи, че те са нито удовлетворени, нито 

неудовлетворени, тъй като оценка 5, която поставят е в средата на 

ранговата скала, т.е. ,,колкото ..../толкова .....”.  

Трети по големина дял заемат директорите, които оценяват 

полезността на посещаваните от учителите форми за продължаващо 

обучение и квалификация през последната година с оценка 8. Техният 

дял възлиза на 20%. Тези респонденти във висока степен са 

удовлетворени от проблематиката и ефективността на обученията и 

квалификациите, които посещават педагозите от техните училища и 

детски градини. Основание да твърдим това ни дава факта, че оценка 8, 

която поставят респондентите, се намира във втората половина на 

ранговата скала и е само с две позиции преди най-високата стойност на 

скалата – 10.  

Максимална оценка 10 за полезността на посещаваните от 

учителите през последната година обучения и квалификационни 

курсове поставят 10% от директорите. Те заемат четвърти по големина 

дял. Тези директори са напълно удовлетворени от услугите, които им 

предоставят обучаващите институции/организации, реализиращи 

продължаващо обучение и квалификация на учителите.  

Пета позиция според дяловото разпределение на респондентите се 

поделя между два сектора на скалата. Това са сектор 4 и сектор 9. От 

данните на ранговата скала установяваме, че 6% от респондентите 

оценяват полезността на посещаваните през последната година от 

учителите форми за продължаващо обучение и квалификация с оценка 

4. Равен на него по големина дял от 6% ги оценяват с оценка 9. Докато 

за първите може да се счита, че те са по-скоро неудовлетворени от 

качеството на предлаганите курсове и квалификации, тъй като сектор 4 

се намира в първата половина на ранговата скала, преди централната 

стойност 5, то за вторите може да се счита, че са във висока степен 

удовлетворени, тъй като сектор 9 граничи с най-високата степен в 

скалата 10.  

Шеста позиция в ранговата скала също се поделя между два 

сектора с равно дялово разпределение. Това са сектори 2 и 3 от скалата, 

всеки от които е избран от 4% от респондентите. Тези директори са по-



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

39 
 

скоро неудовлетворени, отколкото удовлетворени от качеството и 

полезността на посещаваните през последната година от учителите 

форми за продължаващо обучение и квалификация. Както бе отбелязано 

по-горе, сектор 6 от скалата се характеризира с нулева стойност. Това 

съдейства още по-добре да се отграничат двата полюса на ранговата 

скала (удовлетворени/неудовлетворени). По-скоро неудовлетворените 

(сектор 2 + сектор 3 + сектор 4 = 14%) и колкото удовлетворените, 

толкова неудовлетворените (сектор 5 = 24%) респонденти от 

полезността на посещаваните форми за обучение и квалификация на 

учителите, сумарно представляват дял от 38%. Този установен дял може 

да се анализира в корелационна зависимост с регистрирания дял от 28% 

от директорите, които не финансират участието на учителите в различни 

форми на обучение и квалификация. Когато работодателят не е доволен 

от качеството и ефективността на образователната услуга, която му се 

предлага, той не е склонен да инвестира финансови средства в нея. В 

училища и в детски градини, чиито директори изразяват ниска степен 

на удовлетвореност от полезността на предлаганите форми за обучение 

и квалификация на персонала, учителите се намират в ситуация, в която 

са принудени да самофинансират своето професионално израстване. 

Това е в разрез с образователната политика в Р България, тъй като 

Министерството на образованието и науката стимулира чрез 

финансиране професионалното развитие и усъвършенстване на 

педагогическите кадри. Другата част от ранговата скала обединява по-

скоро удовлетворените (сектор 7=26%), във висока степен 

удовлетворените (сектор 8 + сектор 9 = 26%) и напълно удовлетворените 

(сектор 10 = 10%) директори от качеството на квалификационните 

форми, които посещават учителите. Сумарно общият дял на 

удовлетворените директори от качеството на предлаганите форми за 

продължаващо обучение и квалификация на учителите възлиза на 62%. 

Установения резултат посочващ, че 62% от директорите дават висок 

атестат за полезността на посещаваните от учителите през последната 

година форми за обучение и квалификация е основание да финансират 

включването на своите кадри в такива форми. Този установен дял е в 

корелационна зависимост с регистрирания дял от 72% директори, които 

ежегодно осигуряват финансови средства за обучение и квалификация 

на педагогическите кадри в своето училище/детска градина.  

Заключение 

Резултатите от проведеното емпирично изследване с 
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работодателите на педагогическите кадри, които подготвят висшите 

училища са отправна точка за оптимизиране на процеса на тяхната 

академична подготовка. Получените резултати от изследователската 

дейност насочват към следните обобщения: 

➢ Работодателите са удовлетворени в по-висока степен от 

равнището на теоретичната, в сравнение с практическата подготовка на 

кадрите, които назначават на работа. 

➢ Директорите на детски градини и училища в най-висока степен 

стимулират повишаването на професионалната квалификация и 

компетентност на учителите чрез осигуряване на възможности за 

тяхното включване в курсове за краткосрочна квалификация и в курсове 

за придобиване на квалификационни степени. 

➢ В 58% от образователните институции ефективно се реализира 

идеята за учене през целия живот.  В тях между 75% и 100% от 

учителите ежегодно посещават форми за продължаващо обучение и 

квалификация. 

➢ Работодателите осмислят диадната обвързаност продължаващо 

обучение – професионално усъвършенстване на кадрите и 73% от тях 

инвестират ежегодно  финансови средства в обучението и 

квалифицирането на педагогическите кадри.  

➢ 62% от директорите на училища и детски градини са 

удовлетворени във висока степен от полезността на посещаваните от 

учителите форми за обучение и квалификация.   
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Abstract. This article discusses the problem of teaching and research 

activities that motivate, develop the interest and cognitive skills of student 

educators. The research interest in the article is related to the opportunities 

for personal expression that students find in the various teaching and research 

activities in order to present their strengths and develop their other skills. 

These teaching and research activities are considered in a hierarchical didactic 

system aimed at intellectual innovations, methodologies and innovative 

teaching practices. At the heart of the didactic system is the activity of 

students related to their motivation, sense of freedom and choice. 

Key words: innovations, teaching and research activities, students, 

pedagogues 

 

СВОБОДНИЯТ ИЗБОР - КОМПОНЕНТ НА УЧЕБНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ  

В иновационните проекции на учебно-изследователските 

дейности един от компонентите е правото на свободен избор. За всички 

университетски преподаватели и участници в процеса на висше 

образование свободата е академична норма на поведение и 

изследователско развитие. Академичният пример за свобода в 

преподавателската и изследователска практика имплицитно рефлексира 
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върху студентската общност. Именно оттук се заражда студентската 

нагласа за реализиране и развиване на академичната свобода като норма 

на академично поведение, като право на свободен избор в процеса на 

рефлексивно-изследователското поле. Изборът и свободата като 

компоненти на учебно-изследователските дейности са основни 

компоненти и на изследователското обучение. В процеса на това 

обучение студентите имат възможност да придобиват знания чрез един 

творчески и саморефлексивен подход; получават инструменти за 

разбиране на педагогическата наука през многоизмерната призма на 

плурализма и равнопоставеността. В този смисъл академичната свобода 

се разглежда като важен фактор, определящ успеваемостта. Свободата 

на интереса, свободата на проучванията са важни елементи в 

съвременните учебно-изследователски дейности в академичната зала.. 

В това педагогическо субект-субектно взаимодействие се развиват 

умения и знания, дискутира се, усъвършенства се академичното 

мислене. Именно чрез него се възпитава свобода на духа, която може да 

търси, изследва и твори в областта на науката. 

Още в Декларацията от 1915 г. се признава, че „академичната 

свобода традиционно има две приложения: към свободата на 

преподавателя и към тази на студента, Lehrfreiheit (да преподава) 

и Lernfreiheit (да се учи)“. Според F. Ralph „свободата на студентите е 

традиционно съпровождана от свободата на преподавателите като 

елемент на академичната свобода в по-широкия смисъл“ (Ralph, 1963).  

За студентите свободата да учат означава, че те са в състояние да развият 

своите умения в предпочитаната научна област до най-висока степен. В 

процеса на рефлексивно-изследователското обучение те имат време, 

място и възможност да се фокусират върху своя учебно-

изследователски интерес и да го развият в пълнота. Това се постига, 

когато студентите подхождат свободно към обучението си, могат да 

мислят рационално, без да се страхуват или ограничават. Свободата на 

студента означава свобода от страх и осъзнато внимание към развитието 

на дългосрочни умения, каквито са учебно изследователските и научно 

изследователските умения. Както пише W. Richardson (2015) 

“академичната свобода се основава на езика на свободата на словото 

(“свободно изразяване”) и неограниченото изследване на спорни теми 

(“свободно търсене на истината”). Тя се свързва с умението на 

преподавателя за творчество и предизвикателство към студентите. Само 

така те ще видят в действие търсещата визия на академичната свобода и 
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нейната съдържателна същност от отговорност, научност и 

обоснованост. Само така в тях ще се породи педагогическият усет и 

изследователски навици да четат, създават и развиват педагогическата 

наука. Интересът, развит в свободна аудитория, поражда умението към 

самостоятелен свободен избор. Академичната свобода като норма на 

поведение е развита върху философския базис на етика, естетика, 

плурализъм, толерантност. В този смисъл тя носи възпитателен, 

корекционен и развиващ академичен и социален ефект. В нея е заложена  

свободата на изразяване, която не нарушава личното пространство и 

интереси на членове от академичната общност. Свободата на изразяване 

играе ценна роля в рефлексивно-изследователското обучение, защото се 

реализира в една плуралистична среда.  

В йерархично конструираната дидактическа система на учебно-

изследователски дейности, се очертават уникални възможности за 

представяне на различни гледни точки, за изразяване на лични възгледи, 

за дискутиране на въпроси, за насърчаване на диалога, взаимното 

уважение и развитие на културната чувствителност. Тя е динамична, 

отворена и справедлива среда, в която гражданството, културната 

компетентност и ученето се срещат и обединяват. Обвързването на 

свободния избор с процеса на обучение е обосновано, тъй като в този 

процес студентите имат възможност да влизат в роли, да решават 

казуси, да поемат отговорности в педагогически контролирана среда. В 

този смисъл те развиват своите интелектуални компетенции, 

критическо мислене и мотивация, обвързани с познавателния процес.  

ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ УЧЕБНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ 

Дидактическата система е йерархично изградена в четири учебни 

дисциплини1, разположени в четири последователни академични 

години. Приложението на изследователския подход при обучение в 

рефлексивно-изследователска среда прави възможно адаптивното 

конструиране и предвиждане на цялостния учебен процес чрез 

конструиране на дидактическа дейностна технология и развиването й 

в четири етапа. Тя се основава на дейностния модел за развитие на 

мотивацията на учене на Ж. Гроу2.  

В първия етап студентите са напълно зависими и преподавателят 

 
1 Основи на начална училищна педагогика“, „Съвременни аспекти на гражданското образование“, 

„Педагогика на взаимодействие дете-среда“, „Интердисциплинарно обучение“ 
2 https://www.inspirelearning.net/tag/gerald-grow 

https://www.inspirelearning.net/tag/gerald-grow
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поема ролята на треньор. Той използва различни мотивационни 

техники, за да развие интереса, организира интерактивна и диалогова 

учебна среда, така че студентите да бъдат включени в учебния процес, 

да бъдат провокирани да изследват педагогически проблеми, дори и 

жизнения си опит. Важен акцент в този мотивационен етап е 

обяснението, че спазването на инструкциите и сроковете за учебно-

изследователска дейност създава и развива у самите студенти различни 

педагогически и лични умения, насочва интереса им към 

многоизмерното разглеждане и решаване на казуси. В учебната 

дисциплина този етап е най-кратък. През него преподавателят представя 

цялостен проект с дати, срокове, критерии, последователност на всички 

учебни дейности, в които студентите ще се включват – самостоятелно и 

в екип.  Представят се и датите за консултации (определени в 

програмата като упражнения). В учебната дисциплина „Основи на 

началната училищна педагогика“ концепцията за упражненията се 

променя  към консултация. Иначе казано - по пътя на собственото си 

познавателно развитие студентите откриват различни проблеми (дори и 

организационни), пораждат се конкретни въпроси по определен проект. 

Консултацията протича пред цялата аудитория, така че студентът има 

възможност аргументирано и обосновано да поставя въпроси и да 

получава множество отговори. В този етап ролята на преподавателя се 

променя в „мотиватор“. Преминава се към етапа на „интересуващите 

се“. Тук студентите са запознават на прагматично ниво с научните 

основи на учебната дисциплина, както и с технологията, чрез която 

постигат своето знание – свободата на академичното познание, избор на 

средства и методи, педагогически аргументирано лично мнение. В това 

ниво студентите реагират, откликват позитивно на личното, 

персонализирано отношение на преподавателя към тях.  Реализира се и 

първото публично академично представяне на продукт по учебния 

проект – тематична презентация. В студентите  се развива 

самоуправление и умения за постигане на учебните цели. Очертават се 

различните личностни типове, стилове на учене, изгражда се увереност 

в уменията. Този етап е пряко свързан с ценностната система на 

студентите, защото при академичното публично представяне дават 

израз на своите житейски и педагогически ценности, свързват 

аргументирано това, което учат с техни бъдещи цели. Това ниво е пряко 

свързано както с вътрешната, така и с външната мотивация. Студентите 

имат нужда от одобрение, насърчение, инструктиране, за да реализират 
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себе си – „да дадат най-доброто от себе си.“ Планираната учебна 

дейност в следващите стъпки се свърза с нивото на „въвлечени“. Тук те 

работят екипно - пишат и взаимно рецензират педагогическо 

аргументативно есе. Тук се поражда доверието между самите 

студенти, работещи в екип. В този модел на учебна дейност ярко се 

проявява изследователското обучение, защото самите студенти 

изследват предмета – темата на педагогическото есе; търсят източници, 

четат разнообразни материали, предоставени от преподавателите. 

Развива се и се задълбочава тяхната самооценка и умението им да 

работят с другите, да се учат от тях и заедно с тях. В процеса на работа 

студентите развиват чувство за съпричастност към едно академично 

свободно съобщество, което развива тяхната култура, свобода и 

инициативност. Имат реалната възможност да работят заедно с 

преподавателя в педагогически ситуации, в които се самореализират. 

Ролята на преподавателя преминава във фасилитаторска – той подкрепя 

и подпомага самоуправляващото се учене; насърчава собствените 

стратегии за учене на студентите. Развиването на тези умения е 

педагогически целенасочен процес, който е пряко обвързан с 

планирането на следващите учебни дейности - работа с педагогически 

казуси и педагогическа интерпретация на дидактическа 

визуализация. Тези учебни дейности се свързват с нивото на  

„самоуправляващи се“, а ролята на преподавателя е „делегиращ“. На 

студентите се предоставят ресурси – филми, изображения, казуси, които 

те педагогически интерпретират и решават. Поставени в тази експертна 

роля в тях се възпитава отговорност към ученето и обучението като 

цялостен субект-субектен процес. В това ниво преподавателите работят 

с много допълнителни ресурси, изпращат нови статии или 

педагогически новини на студентите; поддържат с тях интерактивна 

връзка за коментар, предложения, мнения. Много често в това ниво, 

стимулирани от преподавателя, студенти представят пред академичната 

аудитория свои продуктивни стратегии. В това ниво се провежда и  

саморефлексивния въпросник за самооценка и себереализация по 

време на учебната дисциплина. Именно тук в най-висока степен се 

проявява академичната свобода на студентите - тяхната оценка към 

преподавателите и учебните дейности (рефлексия) и самооценка към 

себе си и личните си постижения (саморефлексия). Личностната 

рефлексия се изразява в самопознанието и „мисловен поглед”, насочен 

към себе си, към дейностите и действията си. Личностната рефлексия е 
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свързана с анализ на собственото „Аз” (Changalova, 2013); осмисляне на 

свои качества и навици (Atanasova, Stavreva, 2008); самокритично и 

саморефлексивно наблюдение и разсъждение за своите личностни 

качества. Характерна особеност на цялостната  дейностно-ориентирана 

дидактическа технология за обучение на студенти е нейната 

ориентираност към приложение на мултитаксономичен модел и на 

преподавателска саморефлексивност. Дидактическата технология е 

изградена върху нивата и проекциите на таксономичен модел за 

равнища на познанието, развитие на интелектуални, интерпретационни 

и афективни умения. (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964). Проектираните 

учебни дейности насочват към педагогическата аксеология, разбирането 

на свободата като отговорност към себе си и другите.  Важен аспект в 

планираните дейности е ориентацията към личността и уменията на 

студентите - първокурсници.  Конструирането на учебните дейности по 

представения начин не е случаен избор на преподавателя. То има 

дълбоко мотивационен и регулаторен характер: студентът се представя 

вербално – развива устна реч (устна педагогическа реч) и овладява 

представяне пред аудитория; студентът се представя писмено – 

представя култура на речта (писмена педагогическа реч) и грамотност; 

студентът педагогически анализира дидактически визуализации и 

казуси – влиза в роли и търси педагогически решения. Представянето на 

набор от дейности и проекти дава възможност студентът да се 

себереализира най-успешно в дейност, която най-добре отразява стила 

му на учене, поведение и мислене. Свободата на избор се проявява в 

избора на източници, ресурси, свобода на мисленето и изразяването при 

подготовката и представянето на проектите. Свободата на избор се 

реализира и при избор на екип, в който студентите влизат и взаимно 

редактират писмените си разработки (педагогически есета). Учебно-

изследователската технология за обучение на студенти първокурсници 

има пропедевтичен саморефлексивен характер, както за студентите, 

така и за преподаватели.  Темите на учебните проекти и есетата се 

насочват не само към учебно-изпитния базисен минимум, но и към 

личностно-афективната сфера на развитие и самопознание. 

Втори етап на дидактическата технология е свързана с развитието 

на праксиологичната рефлексия. Тя е свързана с анализ на прилагането 

на собствените знания  и умения в практиката. Студентите се насочват 

да осмислят начините за използване на технологии и инструменти в 

дадена педагогическа симулация; да осмислят и изберат най-
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подходящите начини за осъществяване на дейността. Праксиологичната 

рефлексия е свързана още и със самооценяване на ефективността от 

организацията на собствените си дейности (Atanasova, Stavreva, 2008). 

В сравнителен план учебно-изследователските дейности на обучение се 

развиват от дейностно-изследователски към аксиолого-

изследователски. Във втория етап на дидактическата технология  се 

акцентира на аксиологичната функция на познанието. Съдържателната 

същност на учебната дисциплина има за цел да развива граждански 

умения и активно гражданско съзнание у бъдещите педагози. 

Аксиолого-изследователският подход позволява в границите на 

учебната дисциплина студентите да изследват мястото на ценностите за 

формиране на гражданското общество, ролята на учителите в/за 

развитие на  гражданското общество. В аксиологичен мащаб се 

разглеждат проблемите на граждански компетентности, социални и 

медийни умения, граждански аспекти в мултикултурното общество, 

ненасилствена комуникация и др. Основните конструкти на 

дидактическата технология – учебен проект и педагогическо есе, са 

поставени в контекста на симулационно базираното педагогическо 

обучение (СБПО), характерно с участие, преживяване, приложение. 

СБПО се характеризира с два етапа – педагогическа ситуация и 

педагогическа симулация. В педагогическата ситуация студентите 

реализират учебен проект и педагогическо есе, насочени към 

актуализиране на умения и овладяване на нови знания от учебната 

дисциплина, специфика на терминология и аксеологични акценти. 

Характерно за педагогическата ситуация е, че студентите се въвличат в 

учебно-изследователски дейности от позицията на една конкретна роля. 

В следващото ниво студентите се въвеждат в педагогическа симулация. 

Педагогическата симулация се характеризира с това, че по време на 

протичането ѝ студентите изпълняват последователно няколко роли:  

- студентите са въвлечени в една и съща роля, те разглеждат 

проблемната задача от няколко педагогически аспекта; предлагат 

няколко решения, като отчитат и прогностичните резултати за всеки от 

тях;  

- студентите са въвлечени в различна от първата роля. Те 

разглеждат и решават проблема от позицията на новата си роля. По този 

начин се представят различни модели на поведение и множественост на 

решенията. Педагогическата симулация се конструира върху определен 

педагогически казус. Тук казусът има различна функция и структура:  
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– казус-симулации: проблемът се представя обзорно, в него се 

въвеждат статистически данни, оценки на общественото мнение, работа 

с текст или документи, педагогическа интерпретация на визуално 

изображение и др. Целта на такъв случай е студентите да 

идентифицират проблема самостоятелно, да посочат алтернативни 

начини за разрешаването му с анализа на наличните ресурси.  

– казус-симулации (учебно-прагматични), в които проблемът се 

представя конкретно; предлагат се конкретни възможности и начини за 

решаване. Целта на такъв случай е да се избере от предложените начини 

този, който е най-подходящ за решаване на проблема.  

При разработване на педагогически казус в учебната дисциплина 

се следва определена матрица: да има богата информация – учебно 

познавателна, социално-гражданска; да има реалистичен педагогически 

сюжет, действие; да предразполага не само към алтернативни решения, 

но и към взаимно подкрепящи се решения. Добрият работещ казус има 

ясно заявена цел при конструирането му; насочен е към студентската 

аудитория; обхваща няколко аспекта от тематичната учебна област на 

гражданското образование. Съдържа достатъчно значим и важен 

проблем за студентската аудитория. Има възможност да се илюстрира 

типична ситуация, която да бъде разпозната при анализа му. Работещият 

казус винаги провокира дискусия и вариативност при решенията.  

Втората стъпка е свързана с процеса на подготовка на студентите 

да работят с казуси и да решават случаи. Този процес се свързва с 

актуализиране на съществуващи знания, с активизиране на 

научноизследователски дейности, с развиване на умения за работа с 

различни видове източници на информация – за събиране на 

информация, за обработка, т.е. класификация и анализ на факти.  

В последния етап се включват представяне на изследването и 

мотивирано решение под формата на презентации, текстови съобщения, 

таблици, графики, диаграми и т.н. В този процес се разграничават 

няколко етапа: индивидуална работа на студентите с материали от 

казуса (идентификация на проблема, формулиране на ключови 

алтернативи, предложение за решение или препоръчано действие); 

работа в малки групи за хармонизиране на визията на ключовия проблем 

и неговите решения; представяне и разглеждане на резултатите от малки 

групи в общо обсъждане.  

Третата стъпка е личностнорефлексивна, свързана е със 

самоподготовката. В процеса на самоподготовката студентите имат 
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възможност да се консултират с преподавателя, да обсъждат колективно 

и екипно да разработват най-рационалните и творчески предложения.  

Казусът в тази учебна дисциплина е метод на обучение, 

предназначен да подобри уменията и да развие не само педагогически 

опит у студентите, но и да провокира активно гражданско съзнание, да 

ги овласти да идентифицират  социално-граждански и педагогически 

проблем, така че да имат реални избори за тяхното решаване; да 

развиват умения за работа с педагогическа информация – разбиране на 

смисъла на подробностите, описани в ситуацията; анализ и синтез на 

информация и формиране на педагогически аргументи, оценка на 

алтернативите; вземане на решения; слушане и разбиране на други хора 

– умения за работа в екип. В самоподготовката си студентите правят 

изследователски проучвания на библиография и съставят тематична 

библиография.  

Трети етап на дидактическата технология има мултипликиращ 

ефект от модела учебно-изследователските дейности в първи и втори 

етап. Той се базира на по-високо ниво на педагогическа интерпретация 

и адаптивно ролево включване чрез решаване на дидактически и 

педагогически казуси. Посредством тях се конструира моделът на 

проекто-базираното и проблемно ориентираното обучение. Докато в 

първи и втори етап дидактичният модел се базира изцяло върху 

дейностно-изследователски подход, тук моделът се базира  на 

интерпретативно-изследователски подход. Интерпретативно-

изследователският подход, дава възможност студентите да постигат по-

високи нива на разбиране и приложение на знанията в контекстуална 

среда. Методологията на интерпретативния (интерпретационния) 

подход е изградена върху научно-практическите изследвания за 

конструктивни взаимодействия между носители на културни различия 

в класните стаи. Такъв пълноправен диалог води до взаимно 

обогатяване и разбирателство. Интерпретативният подход използва три 

взаимосвързани концепции за представяне, интерпретация и 

рефлексивност. Той не налага конкретен поглед върху същността на 

проблема, а развива възможността учащите да формулират собствените 

си възгледи и да ги свържат с предишни знания и овладени умения. 

Уместността за използване на този подход е в това, че интерпретацията 

играе ключова роля в овладяването на умения и нагласи за управление 

на педагогическото взаимодействие в детската градина, тя води до 

анализ на педагогическите идеи и езикови конвенции, които са в 
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основата на социалните и педагогически практики. Самата учебна 

дисциплина е комплексна частнодидактическа дисциплина. Дончева, 

Ю. я определя като „многоаспектна, предполагаща цялостно формиране 

на детската личност за живота“ (Doncheva, 2019). Тя има свой 

концептуален, изследователски и методологичен апарат, но е силно 

интегративна и интердисциплинарна. Тази нейна характеристика дава 

възможност в учебно-изследователската дейност да се планира чрез 

комбинирането на технологията на интердисциплинарното обучение – 

тема, казуси, проекто-базирано и проблемно-ориентирано, в които 

студентите да развиват т.нар. „наблюдаеми компетентности“, свързани 

с овладяване на специфични методически и организационни умения.  

Ключова за учебната дисциплина е концепцията за представянето.  

В това първоначално подготвително ниво се дава възможност на 

студентите да представят свои очаквания, мнения, виждания, практики. 

На това ниво преподавателят въвежда студентите в проблематиката чрез 

различни теми, тематични въпроси, по които студентите дебатират.  

Тук студентите са запознават с научните основи на учебната 

дисциплина, с методите и технологията, чрез която да постигат своето 

познание. Силно развита е свободата на академичното познание. 

Студентите се стимулират да използват множество научни източници – 

статии, книги, научни списания. В изследователското проучване 

студентите овладяват терминология, ключови понятия на учебната 

дисциплина. Подготвят се да работят с дидактически и педагогически 

казуси. Преподавателят предоставя на студентите теоретични и 

визуални ресурси, чрез които студентите развиват знания и умения за 

работа с дидактически казус по учебната дисциплина. Постепенно 

овладяват умения за самостоятелно конструиране и визуализиране на 

казуси и представянето им пред аудитория. В сравнителен план нивото 

представяне в интерпретативния подход е в по-висок интелектуален 

порядък от нивото представяне в дейностния подход.  Тук студентите 

влизат в диалог при представяне на казуса и аргументирано 

обосновават решенията си. Ключов момент е, че при представянето на 

казусите, някои от решенията могат да бъдат оспорвани от аудиторията. 

Пораждат се дебати, в които свободата и изборът на решения формират 

модел на педагогическо поведение у всеки студент. Наличието на 

дебати въвежда в следващото ниво  - интерпретацията.  

Интерпретативно-изследователският подход дава възможност за 

сравнение на различни концепции. Позволява да се прилагат 
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ретроспекции и сравнителни анализи, за да се развият най-добрите идеи 

за решение на даден казус по учебната дисциплина. Казусите обхващат 

ситуации, свързани с екологичното, гражданското, икономическото 

образование на децата в детската градина: педагогическо 

взаимодействие с деца от различни общности, приложение на 

иновативни и интерактивни методи, работа с родители, празници, 

обичаи, природозащитни умения, общуване с многообразието на 

околния свят. На това ниво изследователското обучение на студентите 

се организира чрез проекто-базирано обучение, в което те разработват 

поставения дидактичен казус. Специфично приложение на 

интерпретацията е методът педагогическа интерпретация на 

дидактическа визуализация. Студентите педагогически интерпретират 

изображения, клипове или кратко видео, заснето в определен режимен 

момент в детска градина. Интерпретацията е нивото, в което студентите 

събират богат практически материал - визуализират ситуации в детски 

градини, разговарят с деца и родители, анкетират, рисуват… 

Самостоятелно или в екип създават учебен материал, който се 

интерпретира в учебната аудитория. Характерното тук е, че продуктът, 

който представят е тяхно научно обследване на проблема – литературни 

източници, нормативни документи, добри педагогически практики, 

лично педагогическо решение/становище. Приложението на 

интерпретативния подход в учебната дисциплина гарантира не само 

натрупване на педагогически знания и умения. В третото си ниво – 

рефлексията, създава условия, в които студентите разсъждават за 

въздействието на този вид обучение върху техните разбирания и 

ценности. Рефлексията обхваща различни аспекти на връзката между 

опита на студентите и опита на тези, чийто идеи и разбирания се опитват 

да интерпретират – деца, родители, различни педагогически субекти. 

Рефлексивният елемент в интерпретативния подход осигурява условия, 

в които студентите преоценяват свои разбирания в контекста на 

рефлексивно-изследователското поле. Имат възможност да критикуват 

изучавания материал чрез аргументирана интерпретация. Имат 

свободата и правото да развиват текуща критика чрез преглед на 

методите на обучение. Този аспект на рефлексивност насърчава 

студентите да бъдат активни участници в проектирането и прегледа на 

методите на обучение. В това ниво преподавателят въвежда студентите 

в проблемно-ориентираното обучение. Приложението му в тази 

дисциплина има своя специфика. А именно: студентите вече са овладели 
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технологията за решаване на дидактически казуси, диалог и дебат. 

Проблемно-ориентираното обучение се насочва към решаване на 

педагогически проблем (педагогически казус), а в по-широк аспект се 

използва за стимулиране на  критичното мислене. Създават се условия, 

в които студентите да  могат да изследват различни идеи, технологии, 

методологии, които се използват в учебната дисциплина и имат 

проекции в учебния процес на децата от детската градина.  В същото 

време се стимулира мислене върху проблема: как това обучение 

повлиява собствените ми идеи; как това обучение повлиява 

поведението, емоцията на детето, родителя, учителя в детското 

заведение. Конструирането на учебните дейности по представения 

начин развива в методологичен и технологичен аспект рефлексивно 

изследователското обучение. Дава възможност да се проследи 

надграждането/разширяването в методологичен и технологичен план. 

Така планирани, учебно познавателните дейности развиват учебната 

интелектуална рефлексия (интелектуална рефлексия в обучението). 

Интелектуалната рефлексия е насочена към самопознанието за самия 

познавателен процес (мислене за мисленето). При преглед на проблема 

за рефлексията може да се направи обобщение, че „интелектуалната 

рефлексия е осмисляне на своите познавателни действия и техните 

продукти (Vasilev, 2006); осъзнаване на начина, по който се конструира 

план за решаване на задача, мислено отчитане на своите силни и слаби 

страни в процеса на познание (Milushev, 2010); процес на самопознание 

чрез самооценка и самоконтрол (Changalova, 2013)“. Стремежът е у 

студентите да се развие критическо педагогическо и изследователско 

мислене; свобода за задаване на въпроси; овладяване на знания и 

умения, чрез които обосновано и аргументирано да интерпретират и 

прилагат научни концепции. Мисленето в педагогически контекст е 

едно от най-важните достижения на интерпретативния подход в 

границите на изследването, защото студентите придобиват умения да 

планират последствията от педагогическите си решения и да поемат 

отговорност в симулационно базирана педагогическа среда. 

Четвърти етап на дидактическата технология е свързан със 

симулационния учебен метод. Този преподавателски избор произлиза от 

факта за свободния избор на студентите към дисциплината и техните 

рефлексии. Свободният избор на студентите е един от факторите за 

повишаване активността им и оттам – развиване на дидактическата 

технология в учебно-изследователските дейности. В дисциплината 
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студентите се запознават с елементите на интердисциплинарното 

обучение, технологията на преподаване и управление на този  вид 

учебен процес. Интердисциплинарното обучение се представя чрез 

анализ на видеофилми, в които се реализират различни 

интердисциплинарни форми на обучение. Характерно за учебно-

изследователските дейности е, освен че участват в решаване на казуси, 

студентите са поставени в симулативни роли при решаването на казуси 

и ги представят пред аудиторията. Условието е да бъдат дадени 

възможно най-много решения на представения казус.  Важна специфика 

в обучението по тази учебна дисциплина е развитието на 

праксиологичната рефлексия, свързана с анализ на прилагането на 

собствените знания  и умения в практиката. В учебната дисциплина 

студентите развиват интердисциплинарни умения педагогически да 

конспектират урок, който е структуриран върху определен дидактичен 

казус. В този смисъл те развиват преносими (трансверсални) 

педагогически и дидактически умения. Конспектирането на урок по 

традиционната педагогическа форма изисква да се спазва определена 

дидактическа структура на цел задачи, методи, тема за учителя, тема за 

ученика, предварителна подготовка, ход на урока. В конспектирането на 

интердисциплинарен урок се вгражда казус чрез който да се постигне 

целта и решаването на задачите. Спецификата тук е начините, по които 

казусът ще бъде вграден в урока, за да може неговите проекции да 

спомогнат за реализиране на дидактическите задачи. Следващ етап е 

студентите да развиват  умение да конструират и управляват 

педагогически дейности и урок, конструирани върху схемата на 

проекто-базираното, проблемно-ориентираното обучение и работа по 

тема като по този начин се развиват педагогически интерпретативни 

умения. 

ОБОБЩЕНИЕ 

Образователните иновации, очертани в Закона за предучилищно и 

училищно възпитание и образование (2016 г.) са нормативни коловози 

към съдържателните промени в процесите на академичното 

преподаване. „Иновационният подход към учебния процес е подход, в 

който целта на обучението е развитието у учещите се на способност за 

усвояване на нов опит върху основата  на целенасочено формиране на 

творческо и критично мислене, опит и инструментариум за учебно-

изследователска дейност, за ролево и имитационно моделиране, за 

търсене и определяне на личностни смисли“ (Gandova, 2000). Ето защо 
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очертаната дидактическа дейностна технология се разглежда като 

иновационна. Приложена към учебния процес, формира  иновативна по 

своята същност рефлексивно-изследователска учебна среда и 

инструментариум.  И в този смисъл се поражда необходимост от 

подготовка на педагогически специалисти с нова визия, с 

компетентности за управление на формираната учебна-

изследователска среда.  Методите на преподаване е следващият 

компонент, към който отвеждат промените в подходите на обучение. 

Образователните и финансови инициативи на МОН насочват към идеята 

за промяна на методите на преподаване, обмен на иновации и 

модернизация на учебната среда и иновации. 

(https://www.mon.bg/bg/news/3855). Използването в дидактическата 

технология на множество методи от различни научни области, които 

се комбинират, съчетават, прилагат за извличане на максимално 

полезна информация по даден научен проблем ясно представя 

иновативните проекции в промяната на методите на преподаване.  

Изброените иновативни образователни компоненти изграждат в 

определена степен качеството на обучение във висшето педагогическо 

образование. В своя доклад „Осигуряване на качеството – водеща цел 

на Европейското пространство за висше образование“, проф. Чавдарова-

Костова очертава две от основните идеи за качество на образование: 

осигуряване на качество и култура на качество. Тя посочва, че 

„висшите училища носят основната отговорност за качеството на 

предлаганото от тях образование и осигуряването му; осигуряването на 

качеството отговаря на разнообразието от системи за висше 

образование, институции, програми и студенти“ 

(https://www.mon.bg/bg/2213).  Определя качеството основно като 

„резултат от взаимодействието между преподаватели, студенти и 

институционалната среда на обучение“ (пос.изт.). В този смисъл в 

статията се развива идеята за преподавателска култура, преподавателска 

само/рефлексия и реципрочното им въздействие/взаимодействие при 

формиране на студентска култура, формиране на академична свобода и 

повишаване качеството на обучение на студенти педагози. 
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ЗВУКО-БУКВЕНИЯТ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТА НА 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ 

Десислава Илчева Сидерова 

 

SOUND-LETTER ANALYSIS IN THE CONTEXT OF 

LINGUODIDACTIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY 

TEACHERS 

Desislava Ilcheva Siderova 

 

Abstract: The present study considers the sound-letter analysis of the 

word as a representative procedure in the formation of linguistic the 

methodological competence of students with professional qualification 

"primary teacher". The aim is to derive an appropriate algorithm for the 

application of this type of analysis in university education in accordance with 

the current curriculum at the initial stage of basic education. The study 

included 309 students at Trakia University – Stara Zagora. Through testing 

with a criterion-oriented test and the subsequent application of descriptive 

statistics, the typical difficulties in mastering the sound-letter analysis of the 

word in the perspective of students' success in the cognitive field of phonetics 

of modern Bulgarian language are considered. On the basis of the conducted 

research an algorithm is offered for carrying out the sound-letter analysis of 

the word according to the derived priorities in the linguistic-methodical 

preparation of the students in view of their future professional realization as 

teachers.   

Keywords: linguodidactics, phonetics, competence, algorithm 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Лингвистичният анализ в контекста на професионалната 

подготовка на бъдещите учители 

Подготовката на бъдещи учители във висшето образование се 

разглежда като базис за успешното формиране на професионалната 

компетентност при студентите. Съществен компонент при нея се явява 

лингводидактическата им компетентност, доколкото тя има 
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методологически характер в предметната област на българския език, 

който е официален в Република България. В научната литература като 

едно от средствата за изучаването на езика като семиотичен код, както 

и за усъвършенстване лингвистичното мислене на учениците, на тяхната 

езиковедска компетентност се приема лингвистичният анализ, като 

упражненията за неговото прилагане от своя страна позволяват да се 

изяснява лингвистичната същност на езиковите факти, на техните 

инвариантни и вариантни характеристики (Dimchev, 2010, p. 166; p. 312 

– 323). 

Лингвистичният анализ като учебен похват е свързан най-вече с 

реализирането на един от водещите подходи в съвременното езиково 

обучение, а това именно е системно-структурният, който предпоставя 

холистичния подход към разглеждането на езика. На пръв поглед идеите 

за езиково обучение, насочено към резултатно общуване чрез 

създаването на комуникативно пълноценни текстове, остават 

неосъществени чрез прилагането на процедури като лингвистичния 

анализ. Чрез него обаче могат да се потърсят пътища за формирането на 

усет при обучаваните към уместната употребата на езиковите единици 

съобразно речевата ситуация чрез овладяване логиката на езика, както 

и за развиването на частнодидактическата им компетентност в областта 

на българския език, насочена към приложение на анализирането при 

педагогическото взаимодействие в условията на съвременното 

българско училище (в случаите, когато се овладява от бъдещи учители). 

Съобразно съдържанието и целите на образователния процес в 

различните степени се прилагат редица разновидности на 

лингвистичния анализ: фонетичен, морфемен, слово-образувателен, 

морфологичен, лексикален, синтактичен, тексто-лингвистичен и др. 

Овладените компетенции за осъществяването на лингвистичен анализ 

от студентите педагози  могат да намерят своя аналогичен пренос при 

университетското обучение по чужд език, доколкото „наличните 

познания по родния език благоприятстват чуждоезиковото обучение със 

създадените вече умения за фонетичен анализ и определяне на 

граматическата принадлежност на думата“ (Zhelyazkova, 2018, p. 59). 

Възниква въпросът за технологиите, които да се използват за 

овладяването на  различните разновидности на лингвистичния анализ в 

рамките на университетското образование на бъдещи учители, тъй като 

във висшето училище се подготвят обучители, които, за да изпълняват 

успешно своята професионална роля, освен да са усвоили знания за 
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езиковите единици с различен ранг,  е необходимо да са развили умения 

за тяхното прилагане при осъществяването на аналитични процедури 

съобразно спецификата на езиковото равнище. Като предпоставка за 

повишаване нивото на езиковата компетентност на студентите по 

педагогика се прилагат иновативни подходи, стъпващи на 

съдържателното интегриране в лингвистичното обучение (Arnaudova, 

2016, p. 120). В научната литература се търсят и проекциите на четенето 

с разбиране при бъдещите начални учители, които се разглеждат 

съобразно постановките, заложени в изследванията на представителни 

сравнителни международни програми за оценяване на 

компетентностите като PISA (Borisova, 2020, p. 671 – 676). 

При реализирането на вариативни технологични решения в 

образователния процес на студенти по педагогика, подготвящи се за 

начални учители, е проведено проучване, при което се разглежда 

компетенцията за осъществяването на звуко-буквен анализ на дума, 

като се акцентува на срещнатите трудности при овладяването на този 

първи анализ в лингвистичното, а и в лингводидактическото обучение. 

В контекста на изследването звуко-буквеният анализ на думата се 

разглежда предимно като лингвометодическа процедура, която 

предполага извеждане на спецификата при графемното означаване на 

звуковата реалност в контекста на фонетичната работата в началния 

етап на основна образователна степен.  

Фокусът на проведеното проучване поражда необходимостта от 

проследяване актуалното състояние на дейностите по отношение на 

звуковото и звуко-буквеното отразяване състава на думата, които се 

прилагат в образователния процес в  първи – четвърти клас. В началните 

класове учениците се запознават с различията между звука и буквата 

(‘какво се чува, а какво се вижда’). Емпирично въведената разлика 

между тях (‘звуковете се чуват и изговарят’, а ‘буквите – главни и 

малки, печатни и ръкописни – се виждат, пишат и се четат’) е 

необходима за осъществяването на звуко-буквения анализ на думата.  

Звуковият анализ на дума е с особена важност при овладяване на 

четенето и писането като речеви дейности в рамките на дългогодишно 

прилагания метод на ограмотяване в българското училище (звуков 

аналитико-синтетичен) в контекста на инструменталното запознаване с 

фонетичните понятия от страна на първокласниците. Осъществяването 

на звуковия анализ в началните класове предвижда определяне 

поредността на звуковете в думата, а в частност и в рамките на 
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сричковата структура, отделяне на самите звукове, както и груповото им 

различаване по качествени характеристики.  

В педагогическата практика в много случаи първокласниците 

записват изучените букви в моделите със сини и червени квадратчета, 

чрез които по принцип се реализира звуковият анализ на думата в 

материализиран план (с използването на нагледни опори). В някои от 

случаите обаче броят квадратчетата в схемата не съответства на броя на 

буквите (например при думата ябълка, при която в състава има по-голям 

брой звукове от броя на буквите – разлика, държаща се на позицията „в 

началото на думата“). Учениците често (въпреки инструкцията на 

учителя) записват и неизучени букви, които те обаче познават, като дори 

ги отбелязват в печатния им вариант, доколкото той е по-лесен за 

графично прилагане. Посочената фактическа трансформация на 

звуковия анализ в звуко-буквен довежда до проблеми, които могат да се 

разгледат  в два плана: от една страна, ученикът неосъзнава ясно 

разликата между звука и неговата буква, а от друга – отбелязването на 

буквите в отделните квадратчета, както и използването на печатни 

букви довежда до накъсване на движенията, а това влиза в противоречие 

с изискванията за свързано непрекъснато отразяване на максимално 

възможния графичен комплекс с цел постигане на висока скорост при 

писането.  

В съвременната методическа литература се проблематизира 

същността и значението на осъществяваните процедури в контекста на 

необходимостта от достигане на определено равнище на фонологично 

осъзнаване от страна на детето като предпоставка за осъществяването 

на ограмотяване по традиционния за българското училище звуков 

метод. Препоръчва се преобразуване на осъществявания звуков анализ 

в началните класове в звуко-буквен, като под звуковия модел на 

анализираните думи се постави и буквеният им модел, в който са 

написани всички познати букви (Tankova, 2012, p.  68 – 69). Подобни 

технологични решения вече имат своята реализация в редица урочни 

статии в алтернативните буквари, одобрени през 2017-ма година, при 

които се забелязва тенденция за ограничаването на звуковата работа (тя 

обикновено е представена чрез три думи, демонстриращи реализацията 

на вариантите на фонемата в началото, в средата или в края на думата), 

както и предпочитания към осъществяването на комбинирания вариант 

на анализа, а именно неговото прилагане като звуко-буквен.  

В съзвучие с разбирането, че овладяването на ортографията от 
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учениците невинаги е в корелация с извеждането на количествените 

разлики между звуковете и буквите в състава на думата, са постановките 

в действащата учебна програма по български език и литература за първи 

клас (утвърдена през 2015-та като функция на държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка от 

същата година – Наредба №5 от 30.11.2015 г.). Съгласно нея не се 

изисква учениците да правят звуко-буквен анализ при думи, които имат 

в състава си буквите я, ю, щ, ь, но той може да бъде приложен в редица 

случаи, в които не се открива количествена разлика между броя на 

звуковете и буквите в състава на думата, като съответно присъства в 

урочните статии в учебниците за овладяване на четенето (букварите) 

при друг лингвистичен материал. Наблюденията в началните класове 

след въвеждане на посочената промяна  обаче показват, че в определени 

случаи това подпомага (при буквата щ), но в други случаи ограничава 

резултатността на дейностите за формиране на правописни 

компетенции, например учениците в писмената си реч освен 

записването на буквата я посочват и други букви в резултат на това, че 

не осъзнават фонемния състав на думата (от типа на отразяване в 

писмената реч на тия вместо тя). 

Проследеният по-горе актуален статус на присъствието на звуко-

буквения анализ на думата в началното училище води до разбирането, 

че университетските курсове по съвременен български език и 

лингводидактиката, свързана с преподаването на български като първи 

език, е необходимо да предложат стабилност при представянето на 

лингвистичните особености на езиковите единици, както и при тяхната 

интерпретация в частнодидактически план при включването им в 

училищното образование. Във висшето училище се подготвят 

специалисти, които трябва да бъдат подготвени за преподаването на 

учебно съдържание съобразно актуалните изисквания на 

образователната политика в Република България, което понякога е със 

стеснен, а друг път – с по-разширен обем. Това разбиране предопределя 

извършеното целеполагане в проучването: да се проведе диагностична 

процедура, в резултат на която да се създаде оптимален алгоритъм за 

овладяване компетенцията за прилагане на звуко-буквения анализ на 

думата от студентите като бъдещи начални учители с оглед 

актуалните приоритети в педагогическата практика при 

професионалната им реализация.  
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2. Специфика на звуко-буквения анализ в изследването 

В проведеното проучване се следват принципите за 

осъществяването на фонетичния анализ на думата като 

предкомуникативно упражнение (Georgieva, 2002, с. 75), които обаче се 

съобразяват с актуалното учебно съдържание по български език за 

началния етап на основна образователна степен и се модифицират 

съобразно заложената изследователска диагностична цел. 

Самостоятелното проучване на езиковите факти от страна на студентите 

в тази познавателна област е възпрепятствано поради ограниченото 

публикуване на научна литература с отразяване на актуалните 

параметри, заложени в кодификационните източници (издания на 

Института по български език към БАН), които са действащи през 

периода на провеждане на изследователската процедура (Нов 

правописен речник, 2002; Официален правописен речник, 2012). Така в 

очертаната триада актуална кодификация – действащи учебни 

програми за началните класове – университетски курсове по 

съвременен български език и по лингводидактика се търсят параметрите 

на звуко-буквения анализ на думата, които трябва да овладеят 

студентите с оглед бъдещата им педагогическа дейност в началния етап 

на средното образование.  

По-нататък в изложението (Таблица 2 и Таблица 3) са разгледани 

следните разновидности на учебното съдържание, касаещи 

осъществяването на звуко-буквения анализ на думата: 1. вариант – 

учебно съдържание, включено в университетския курс по съвременен 

български език (УС1); 2. вариант, под който разбираме учебното 

съдържание, отразено в учебните програми по български език и 

литература за началните класове с период на утвърждаване 2015 – 2017 

година, които реализират държавния образователен стандарт от 2015 г. 

(УС2); 3. вариант – учебното съдържание, въплътено в университетския 

курс по методика на обучението по български език и литература (УС3). 

Всички те намират своите проекции при провеждане на изследването. 

ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА 

1. Контингент на изследването 

Проучването е проведено в рамките на седем академични учебни 

години, като е използвана гнездова извадка, която е изчерпателна за 

включените в изследването групи. Обхванати са 309 студенти с бъдеща 

професионална квалификация „начален учител“ от две специалности: 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ (ПНУП) и „Начална 
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училищна педагогика с чужд език“ (НУПЧЕ), които се обучават в 

Тракийски университет – град Стара Загора. Изследвани са 305 жени, 

както и 4-ма мъже (всички от специалност НУПЧЕ). Груповото 

разпределение на изследваните лица е видно от таблицата по-долу 

(Таблица 1). 

Таблица № 1.  

Контингент на изследването 

 

ИЗСЛЕДВАНИ 

ЛИЦА 

СПЕЦИАЛНОСТ 

ПНУП НУПЧЕ 

171 138 

ОБЩ БРОЙ 309 

2. Диагностичен инструментариум  

Извършеното целеполагане предполага прилагането на тестиране 

чрез нестандартизиран критериален тест, съдържащ система от 30 

задачи със свободен отговор. Осъществяването на този тип измерване 

позволява да се определи степента при усвояването от студентите на 

определен учебен похват в рамките на раздела „Фонетика“ (звуко-

буквен анализ на думата) в заложените за изследване когнитивни 

области, а именно тези на лингвистиката и лингводидактиката.  

При създаването на диагностичния инструментариум са отчетени 

степента на подготвеност на студентите, както и видът на провежданото 

изпитване – текущо в рамките на първия семестър, през който се 

изучава дисциплината „Съвременен български език“, но в края на 

обучението по фонетика като първи дял в учебното съдържание по 

лингвистика. Изведени са и следните съдържателни критерии при 

оценяване познавателните постижения на студентите, които се 

реализират чрез конкретните задачи в теста (Фигура 1):  

Критерий 1. Качествени отношения при звуко-буквеното 

отразяване 

Критерий 2. Количествени отношения при звуко-буквеното 

отразяване 

Критерий 3. Класификация на звуковете в състава на думата и 

сричкоделение. 

 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

67 
 

Отразяване на КАЧЕСТВЕНИ отношения 

при звуко-буквения анализ 
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Отразяване на КОЛИЧЕСТВЕНИ отношения 

при звуко-буквения анализ 

 

Фиг. 1.  Познавателни области в изследването 

Чрез решаването на 11 варианта на теста се прилага групиране на 

студентите, като в рамките на отделните модификации има заложен 

случаен ред на поставяне на задачите с цел да не се наруши процедурата 

по тестирането чрез повлияване при посочване на отговорите от други 

участници в проучването. 

Постиженията се приемат за успешни при владеене на учебното 

съдържание над 50% (15 верни отговора). Прилага се коригираща 

оценка (за всеки грешен или непосочен отговор се отнемат по 0,20 от 

общата оценка), която дава ясна представа за затрудненията на 

студентите при осъществяването на звуко-буквен анализ на думата.  

3. Специфика на използваните задачи в тестов формат  

В изследването са използвани задачи от открит тип, при които е 

заложена необходимостта от посочване от страна на студента на 

допълнителна информация освен тази, която е предоставена в теста, с 

което те се доближават до същността на тестовите задачи за допълване. 

Задачите са извлечени от тестова банка в съответствие с процедура, 

зададена още при разработката на теста – лингвистичните явления, 

които е заложено да се демонстрират в изследването, са съобразени най-

вече с актуалното учебно съдържание за началния етап на основна 
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образователна степен. Ето защо представителните примери на самите 

езикови явления (лексемите) са ексцерпирани предимно от урочните 

статии във вариантните учебници за овладяване на компетенциите, 

свързани с четенето (букварите на различни авторски колективи), като 

демонстрират принадлежност към различни класове при семантично-

граматичната подялба на думите: изменяеми думи (съществително име, 

прилагателно име, числително име, местоимение, глагол, вкл. нелични 

глаголни форми) и неизменяеми думи (наречие). Всички те са 

представители на групата класове лексеми, които могат да бъдат 

отделна част на изречението, а именно групата на самостойните думи.  

Всички използвани тестови задачи са ориентирани изцяло към 

третото ниво в йерархията на уменията в предпочетената таксиномия – 

на Блум, а именно приложението като развиване на умения за 

пренасяне на усвоената информация (осъзнаване на звуко-графемните 

съответствия, класифициране на звуковете) в нова ситуация (върху 

конкретен лингвистичен материал), както и демонстриране на 

правилното прилагане на процедурата на звуко-буквения анализ. Това 

определя и водещата формулировка в тестовите задачи (Определете) в 

инструкциите към двете групи задачи, които иначе имат еднакви 

типологични характеристики (вж. Приложение). 

В тестовото изпитване са включени 2 вида задачи. При първия вид 

на студентите са предоставени 30 лексеми с различни особености, като 

те трябва да направят звуко-буквен анализ на думите в ограничен обем 

(до втората стъпка на предварително зададения алгоритъм на действие 

включително). При втория вид задачи се изисква при една от думите (по 

избор) да се приложат всичките 4 стъпки, които са фиксирани в 

първоначално предоставените насоки за работа на студентите. Това са: 

▪ Посочване на транскрипцията на думата съобразно изговора 

според кодифицираните изисквания в книжовния български език (с 

отразяване последователността на звуковете в думата и отбелязване на 

ударението в нея). 

▪ Определяне броя на буквите и броя на звуковете в 

анализираната дума. 

▪ Отбелязване броя на сричките, както и техните граници. 

▪ Характеризиране звуковия състав на думата съобразно 

заложените за овладяване в началните класове класификации на 

гласните и съгласните звукове в съвременния български книжовен език: 

а) при вокалите: широки – тесни; б) при консонантите съобразно два 
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делитбени белега: 1. шумови (звучни – беззвучни) и сонорни; 2. твърди 

– меки. 

Посоченият алгоритъм на действията, които трябва да бъдат 

извършени от студентите за осъществяването на звуково-буквен анализ 

на думата при диагностичната процедура, е придружен с предварителна 

демонстрация при лексема от типа на съществителното нарицателно 

име ястреб. Подборът на езиковата единица като представителен 

пример се осъществява по причини, съчетаващи възможностите за 

преследване на чисто лингвистични, но и на лингводидактически цели 

в образователния процес на студентите, бъдещи начални учители: 1. 

Думата показва несъответствие в броя на звуковете и буквите за тяхното 

обозначаване, дължащо се на присъствието в нейния състав на буквата 

я в писмената реч (7 звука при изговора на думата, но 6 букви при 

нейното графично отбелязване). 2. При записването в скобите се 

използва буквата на беззвучния съгласен звук п поради отразяване на 

книжовното произношение на думата при транскрибирането. В случая 

има „разминаване“ между изговор и правопис, дължащ се на действието 

на съвременен звуков закон, при който има обеззвучаване на звучни 

шумови съгласни в края на думата. Това от своя страна е начин за 

показване различието между звуковия и буквения анализ, който се 

прилага в началните класове. 3. Думата е с ударена първа сричка, което 

пък предоставя възможност за практическо демонстриране 

особеностите на българското ударение като силово (динамично), както 

и за акцентиране върху посоката при отбелязване на неговия знак при 

транскрибирането. 4. В лексемата има наличие на артикулационни 

части, показващи ясно сричконосещото значение на вокалните фонеми 

в книжовния език, което паралелно с това води до пропедевтично 

овладяване на методическите похвати за делене думата на срички в 

рамките на звуковия анализ в началните класове. 

Трябва да се отбележи, че първата стъпка в прилагания алгоритъм 

на звуко-буквен анализ – представяне изговора на думата чрез 

транскрибиране – е ориентирана към подготовката по университетската 

учебна дисциплина „Съвременен български език“, доколкото тази 

дейност в началния етап на основна образователна степен не се прилага. 

В рамките на обучението по лингводидактика на българския език като 

първи транскрибирането на думата се заменя с развиване на уменията за 

моделиране на звуковия състав на думата с помощта на традиционното 

цветово разграничение (червено за гласните и синьо за съгласните 
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звукове) и с използване на геометричната фигура квадрат. Чрез 

прилагането на транскрибирането обаче в този ранен етап на езиковото 

обучение (в рамките на дисциплината „Съвременен български език“) 

студентите практически се ориентират в лингвистичните основания за 

писменото отразяване на българските думи съобразно  действащата 

норма в посока на осмисляне причините за разглеждане на определена 

позиция като ортограма в думата, както и за извеждането на водещите 

правописни правила, прилагани от учениците в началните класове, 

касаещи графичното отбелязване на гласните и съгласните звукове; 

осъзнаване обхвата на ортографическото поле при овладяване 

начините за проверка на думи със „съмнителен“ гласен или съгласен 

звук в състава си.  

Приложената диагностика в изследването се осъществява след 

представяне пред студентите на актуалните принципи за 

осъществяването на звуко-буквен анализ на думата с помощта на 

систематизиране и онагледяване чрез схема, демонстриране на 

посочения алгоритъм на действия, както и след последващото му 

приложение в нови условия върху достатъчен на брой езиков материал 

в рамките на различни лингвистични задачи. 

Типовият вариант на използваната тестова бланка е представен в 

Приложението. 

4. Лингвистичен материал в изследването  

Очертаната тенденция за относителна стабилност относно 

включването на проблематика, касаеща звуко-буквения анализ на 

думата, и при трите варианта на учебно съдържание, които присъстват 

чрез съответния лингвистичен материал в проучването, е ясно доловима 

на база представените по-долу Таблица 2 и Таблица 3: първи вариант – 

УС1 (учебно съдържание по съвременен български език); втори вариант 

– УС2 (учебно съдържание по български език за начален етап на основна 

образователна степен); трети вариант – УС3 (учебно съдържание по 

лингводидактика). 

Подборът на езиковите единици в тестовите задачи е съобразен в 

значителна степен с обичайно използвания набор от думи за звуков 

анализ и четивен материал в урочните статии за началните класове. 

Търси се съответствие и с възможностите за представяне особеностите 

в книжовния изговор съобразно действащите звукови закони, с които 

студентите се запознават в университетския курс по дисциплината 

„Съвременен български език“. Използваният лингвистичен материал в 
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проучването е конкретизиран на база пилотно изследване, което дава 

предварителна представа за затрудненията на обучаваните при 

прилагането на звуко-буквения анализ на думата като 

лингвометодическа процедура. По-долу (в Таблица 2) са представени 

задачите, чрез които се проверява овладяването на качествените 

отношения при звуко-буквеното отразяване състава на думата.  

Таблица № 2.   

Лингвистичен материал в изследователската процедура – 

качествени отношения при звуко-буквеното отразяване  

(15 задачи) 

Езиков 

материал 

№ Особености  

при употребата на буквите 

А.  Регресивна 

асимилация 

1. думи с асимилация: 

усмивка 

 

при звучен 

съгласен звук 

пред беззвучен 
съгласен звук 

УС1 

УС2 

УС3 

2. думи с асимилация: 

сграда 

 

при беззвучен 

съгласен звук 

пред звучен 
съгласен звук 

УС1 

УС2 

УС3 

3. думи без 

асимилация: смях 
 

при беззвучен 

шумов съгласен 
звук пред 

сонорен съгласен 

звук 

УС1 

УС2 

УС3 

4. думи без 
асимилация: светъл 

при беззвучен 
съгласен звук 

пред звучен 

съгласен [в] 

УС1 

УС2 

УС3 

Б. 
Обеззвучаване 

на звучни 

шумови 

съгласни  

в края  

на думата 

5. думи с ортограма: 
таралеж 

 

при правопис с 
буква на звучен 

съгласен звук в 

края на думата 

УС1 

УС2 

УС3 

6. думи с ортограма: 

жираф 

 

при правопис с 

буква на 

беззвучен 

съгласен звук в 
края на думата 

УС1 

УС2 

УС3 

В. Редукция 7. думи с диалектен 

изговор: момиче 

при гласни 

звукове 

УС1 

УС2 
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извън ударение УС3 

Г. Правопис  

на глаголите 

8. думи с буква а, 

която се използва 
за отбелязване на 

звука [ъ]: чета, 

четат 

при глаголни 

окончания за 1. л. 
ед. ч. и 3 л. мн. ч. 

в сегашно време 

УС1 

УС2 

УС3 

под ударение 

9. думи с буква а, 

която не се 

използва за 
отбелязване на 

звука [ъ]: пиша, 

пишат 

при глаголни 

окончания за 1. л. 

ед. ч. и 3 л. мн. ч. 
в сегашно време 

УС1 

УС2 

УС3 

извън ударение 

10. думи с буква я,  
която се използва 

за отбелязване на 

звука [ъ] при 
мекост на 

предходната 

съгласна:  

търпя, търпят 

в глаголни 
окончания за 1. л. 

ед. ч. и 3 л. мн. ч. 

в сегашно време 

УС1 

 

под ударение 

11. думи с буква я,  

която се използва 

за отбелязване на 
звука [ъ]  в 

звукосъчетението  

[йъ] след гласна: 

стоя – стоят 

в глаголни 

окончания за 1. л. 

ед. ч. и 3 л. мн. ч. 
в сегашно време  

УС1 

 

под ударение 

Д. Правопис  

на 

съществителни 

имена 

12. думи с буква а,  

която  се използва 

за отбелязване на 
звука [ъ]: дом – 

дома 

при форми  

за кратък член 

на 
съществителни 

имена от мъжки 

род 

УС1 

 

под  ударение 

13. думи с буква а,  

която  не се 

използва за 
отбелязване на  

звука  [ъ]: стол – 

стола 

при форми за 

кратък член на 

съществителни 
имена от мъжки 

род 

УС1 

 

извън ударение 
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14. думи с буква я,  

която  се използва 
за отбелязване на 

звука [ъ] при 

мекост на 
предходната 

съгласна:  

ден – деня, денят  

при форми за 

членуване на 
съществителни 

имена от мъжки 

род 

УС1 

 

под ударение 

15. думи с буква я, 
която не се 

използва за 

отбелязване на 
звука [ъ] при 

мекост на 

предходната 
съгласна: златар – 

златаря, златарят 

при форми за 
членуване на 

съществителни 

имена от мъжки 
род 

УС1 

 

извън ударение 

Отбелязваме, че актуалното учебно съдържание за втори клас 

предвижда правописната проверка на гласните в неударена сричка, на 

звучните в края на думата и пред беззвучен съгласен звук, но не и при 

наличието на посочената като втора позиция в Таблица 2, която 

показва асимилационните промени на беззвучните пред звучните 

съгласни звукове в състава на думата, като тя се включва в 

образователния процес в трети клас.  

Представената по-долу таблица визира задачите, които са 

ориентирани към количествените отношения при звуко-буквеното 

отразяване състава на думата (Таблица 3).   

 

Таблица № 3.  

Лингвистичен материал в изследователската процедура – 

количествени отношения при звуко-буквеното отразяване  

(15 задачи) 

Езиков 

материал 

№ Особености  

при употребата на буквите 

А. Брой на 

звуковете по-

голям от броя 

на буквите 

1. думи с буква щ в 

състава:  
щъркел, къща 

в началото  

на думата 

УС1 

УС3 

в средата  

на думата 

УС1 

УС3 

2. думи с буква я в състава:  в началото  УС1 
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ягода, стая на думата УС3 

3. след гласна  

4. думи с буква ю в 

състава:  

юни, воювам 

в началото  

на думата 

УС1 

УС3 

5. след гласна  

Б. Брой на 

звуковете 

равен на броя 

на буквите 

6. думи с буква я в състава: 

лято 

след съгласна  УС1 

УС3 

7. думи с буква ю в 
състава: любимец 

след съгласна  УС1 

УС3 

8. думи с буквосъчетание 

йо: Йонко, Стойо 

в началото  

на думата 

УС1 

УС2 

УС3 9. след гласна  

В. Брой на 

звуковете по-

малък от броя 

на буквите 

10. думи с буквосъчетание 
дж в състава:  

джип, Добруджа 

в началото  
на думата 

УС1 

УС3 

11. в средата  

на думата 

12. думи с буквосъчетание дз 
в състава:  

дзъркане, Годзила 

в началото  
на думата 

УС1 

УС3 

13. в средата  

на думата 

14. думи с буква ь в състава  

(буквосъчетение -ьо-):  

асансьор, Станьо 

мек съгласен 

пред о в 

съществителни 

нарицателни 
имена 

УС1 

УС3 

15. мек съгласен 

пред о в 
съществителни 

собствени 

имена 

Трябва да се отбележи, че отсъствието на определени позиции в 

учебното съдържание за началните класове, които са посочени в 

Таблица 3, се отнася само при осъществяването на звуко-буквен анализ 

на лексемата, но в действащата учебна програма за първи клас 

присъства изискването за правилно писане на думи, в състава на които 

има й, йо, ьо, щ, я, ю, дж или дз. Някои от включените случаи в 

таблицата по-горе са използвани от гледна точка на осигуряването на 

вариативност на лингвистичния материал в изследването, а не се 

демонстрира различна специфика при звуко-буквеното отразяване 
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съобразно позицията в състава на думата или нейния вид от 

морфологична гледна точка (например посочените позиции при буквите 

щ и ь, както и при буквосъчетанията дж и дз). 

В Таблица 2 и Таблица 3 са отразени данни, които свидетелстват 

за реализиране на определеното за измерване лингвистично учебно 

съдържание чрез тестови задачи съгласно извършеното целеполагане в 

проучването. От тази гледна точка са заложени в рамките на теста две 

серии от задачи, като при всяка от тях присъстват по 15 случая с 

различни особености при звуко-буквения анализ.   

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО  

1. Резултати относно типичните затруднения на 

студентите, бъдещи начални учители,  при овладяване на 

компетенцията за осъществяването на звуко-буквен 

анализ на думата  

Затрудненията при овладяването на компетенцията за 

осъществяване на звуко-буквен анализ на думата от студентите се 

разглеждат в контекста на търсене успеваемостта при оценяване 

резултатите от тестирането. Представянето на данните по отношение на 

допуснатите от изследваните лица грешки следва вариантността на 

приложения инструментариум. Макар че са разработени и апробирани 

11 варианта, всички те следват типологията на задачите, посочена в 

Таблица 2 и Таблица 3, като реализират заложените цели в учебното 

съдържание на изследването. В Таблица 4 са представени 

затрудненията, които изпитват студентите, изведени на база 

допуснатите грешки при звуко-буквения анализ на думите при 

тестирането. Данните са представени съобразно приложените варианти, 

доколкото се очакват вариации при типичните затруднения, която е 

породена от конкретно използвания лингвистичен материал в отделните 

тестове. 

Таблица № 4.  

Затруднения на студентите при прилагането на звуко-буквения 

анализ на дума съобразно тестовия вариант 

Тестови 

варианти 
Ранг 

Учебно съдържание 

в задачата 

Допуснати 

грешки (%) 

Вариант 1 1. Позиция № 11 от Таблица 2 48 

2. Позиция № 10 от Таблица 2 36 

3. Позиция № 15 от Таблица 2 28 

Вариант 2 1. Позиция № 10 от Таблица 2 61 
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2. Позиция № 11 от Таблица 2 58 

3. Позиция № 9 от Таблица 2 41 

Вариант 3 1. Позиция № 10 от Таблица 2 74 

2. Позиция № 9 от Таблица 2 60 

3. Позиция № 11 от Таблица 2 42 

Вариант 4 1. Позиция № 9 от Таблица 2 69 

2. Позиция № 10 от Таблица 2 53 

3. Позиция № 15 от Таблица 2 47 

Вариант 5 1. Позиция № 10 от Таблица 2 82 

1. Позиция № 2 от Таблица 3 82 

3. Позиция № 14 от Таблица 2 73 

4. Позиция № 7 от Таблица 3 64 

4 Позиция № 4 от Таблица 3 64 

Вариант 6 1. Позиция № 10 от Таблица  2 92 

2. Позиция № 11 от Таблица 2 67 

2. Позиция № 7 от Таблица 3 67 

4. Позиция № 14 от Таблица 3 50 

Вариант 7 1. Позиция № 10 от Таблица 2 58 

2. Позиция № 8 от Таблица 3 50 

2. Позиция № 4 от Таблица 3 50 

4. Позиция № 15 от Таблица 2 17 

Вариант 8 1. Позиция № 10 от Таблица 2 57 

2. Позиция № 7 от Таблица 3 43 

3. Позиция № 8 от Таблица 3 29 

Вариант 9 1. Позиция № 9 от Таблица 2 70 

2. Позиция № 5 от Таблица 3 57 

2. Позиция № 10 от Таблица 2 57 

4. Позиция № 7 от Таблица 3 43 

Вариант 10 1. Позиция № 10 от Таблица 2 75 

2. Позиция № 11 от Таблица 3 63 

4. Позиция № 15 от Таблица 2 50 

4. Позиция № 11 от Таблица 2 50 

Вариант 11 1. Позиция № 13 от Таблица  2 70 

2. Позиция № 10 от Таблица 2 60 

3. Позиция № 11 от Таблица  2 50 

Допуснатите грешки от студентите при думи с буква я, която се 

използва за отбелязване на звука [ъ] и  показва мекостта на 

предходната съгласна в глаголните окончания за 1. л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. 

сегашно време в позиция под ударение, присъстват във водещите три 
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позиции на затрудненията при осъществяването на звуко-буквен анализ 

на думата при всички тестови варианти (11). Аналогичният случай – 

думи с буква я, която се използва за отбелязването на звука [ъ], но в 

звукосъчетението [йъ] след гласна – се наблюдава при 6 тестови 

варианта. Тези два случая, които визират звуко-буквените съответствия 

в позицията „под ударение“, са последвани от грешките при задачите с 

думи с буква а в състава, която не се използва за отбелязването на 

звука [ъ] при глаголните окончания за 1. л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сегашно 

време, т.к.  фонетичната позиция е „извън ударение“ – при 4 тестови 

варианта в изследването.  

Погледът към извадката показва, че тенденциите относно 

затрудненията на студентите, които се наблюдават при прилагането на 

отделните тестови варианти, логично резонират на равнището на цялото 

– те са предимно при употребата на буквите я или а в определени 

позиции в състава на думата (Таблица 5).  

Таблица № 5.  

Затруднения на студентите в извадката при прилагането на звуко-

буквен анализ на думата 

Фреквентност 

на грешките 

Типови особености  

в звуко-буквения състав  

на думата 

Изследвани 

лица 

Брой % 

Първи ранг буква я, която се използва за 
отбелязване на звука [ъ], при мекост на 

предходната съгласна в глаголните 

окончания за 1. л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.  за 
сегашно време (позиция „под 

ударение“): летя – летят  

172 56 

Втори ранг буква я, която се използва за 

отбелязване на звука [ъ] в 
звукосъчетението [йъ] след гласна в 

глаголни окончания за 1. л. ед. ч. и 3. л. 

мн. ч. за сегашно време (позиция „под 
ударение“): строя – строят 

105 34 

Трети ранг буква а, която не се използва за 

отбелязване на звука [ъ] при глаголни 

окончания за 1. л. ед. ч. и 3. л. мн. ч. за 
сегашно време (позиция „извън 

ударение“): мога  – могат 

96 31 
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При извеждането на водещите типични затруднения на студентите 

при отразяването на звуко-буквените отношения в качествен аспект се 

открояват следните тенденции: 

Грешките при звуко-буквеното отразяване на думи с буква я, 

която се използва за отбелязване на звука [ъ] и мекостта на 

предходната съгласна в глаголните окончания за 1. л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. 

сегашно време в позиция под ударение, обхваща повече от половината 

от изследваните лица (56%). Затрудненията вероятно са породени от 

факта, че вярното звуко-буквено отразяване в посочения случай е 

следствие от съобразяването на две особености при буква я 

едновременно: равен брой на звуковете и техните букви в позицията 

„след съгласен звук“, както и отчитане произношението на глаголните 

окончания под влияние на ударението. Аналогични са причините, 

довели до следващите по честота на проява грешки, които се срещат при 

повече от 1/3 от всички изследвани лица (309 студенти): при буквата я 

(34%), като вече освен произношението на глаголните окончания под 

влияние на ударението трябва да се отчете и разликата в броя на 

звуковете и буквите за тяхното обозначаване, породена от позицията 

„след гласен звук“; при буквата а – липсата на прилагане на условен 

правопис отново под влияние на акцента в думата (31%).  Генезисът на 

грешките и в трите случая често пъти се крие в затрудненията на 

студентите за вярно акцентно оформяне произношението на думата.         

При извеждане типичните затруднения на студентите при 

отразяване звуко-буквените отношения в качествен аспект присъстват 

и други случаи на допуснати от тях грешки, които обаче остават 

„затворени“ в рамките на резултатите при приложението на съответния 

тестов вариант и не получават мултиплициране в значителна степен в 

цялата извадка – студенти, които се подготвят за начални учители. Така 

например незначителният дял на грешките при задачите с думи от класа 

на съществителните имена от мъжки род при тяхното членуване 

отново с акцентна зависимост говори за осъзнаване от страна на 

изследваните лица на наличието на особеност в посочената позиция, 

като очаквано, както е и при глаголите, анализът при буквата я създава 

повече затруднения в сравнение със задачите с думи, в които се визират 

особености при употребата на буквата а  (13% са грешките  при буквата 

я, а само 2% – при буквата а).  

Посоченият по-горе извод може да се направи и при отразяване на 

количествените отношения при звуко-буквеното отразяване състава на 
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думата. Регистрираните седем случая (от Таблица 3 и Таблица 4), които 

присъстват при 11-те тестови варианта като типични грешки, остават 

със сравнително висока честота само в рамките на конкретния тестов 

вариант, но в цялата извадка не надхвърлят дял от 9%: думи с буквата я 

след съгласна (9%), думи с буквата ю в началото на думата и думи с 

буквата я след гласна (4%), думи с буква щ в състава, думи с буква ю 

след съгласна (2%), думи с буквосъчетенията -ьо- или дж (1%). 

Посочените данни свидетелстват за овладяването във висока степен на 

уменията за отразяване количествените отношения при звуко-буквения 

състав на думата от студентите, които се подготвят за начални учители.  

Като типични в извадката на изследването могат да се изведат 

затрудненията на обучаваните, които те срещат при анализирането на 

думи, принадлежащи към класа на глаголите, с особености при звуко-

буквеното отразяване в морфемата на окончанието под влияние на 

ударението. При ранжирането по честота само третата позиция при 

допуснатите грешки (буква а, която не се използва за отбелязване на 

звука [ъ] при глаголните окончания за 1. л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр. –  в 

позиция „извън ударение“: мога  – могат) принадлежи към учебното 

съдържание,  предвидено за изучаване в началното училище (втори 

клас).  

Данните от изследването като цяло сочат овладяване на 

компетенцията за звуково-буквен анализ от студентите, които се 

подготвят за начални учители, според постигнатия от тях резултат при 

качественото и количествено отразяване състава на думата в тестовите 

задачи.     

2. Резултати относно степента на овладяване от студенти, 

бъдещи начални учители, на компетенцията за звуко-буквен 

анализ на думата  

Тестирането е насочено към установяване равнището на 

професионална подготовка на студентите, участници в изследването, в 

областта на овладяването на звуко-буквения анализ като вид 

лингвометодическа процедура – важна част от преподавателската им 

дейност по учебния предмет „Български език и литература“ в началните 

класове.  

Събраните данни от втората задача в текста имат спомагателна 

функция: не са включени в крайния  индивидуален тестов бал на 

студентите, но допълват картината на общото равнище на подготовката 

им в областта на фонетиката като лингвистичен дял. Причините за този 
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статут на задачата в изследването са следните: 1) Първата се крие в 

малкия брой класификации, които са включени в учебното съдържание 

за началните класове: в първи клас (гласни и съгласни звукове, като 

понятията се въвеждат в практически план, без да бъдат дефинирани), 

във втори клас (тесни и широки гласни звукове, ударена и неударена 

гласна, а оттук идва и разграничението между ударена и неударена 

сричка; звучни и беззвучни съгласни) и в четвърти клас (твърди и меки 

съгласни звукове). При нагледното представяне състава на думата и 

определяне броя на звуковете и буквите като част от звуко-буквения 

анализ в първия клас на средното образование  (когато той всъщност е 

най-често използван) е необходимо познанието само за основното 

делитбено разграничение на звуковете – на гласни и съгласни, което от 

своя страна присъства при работата по отношение на звуковата култура 

още в предучилищното образование. Студентите без проблеми 

овладяват класификацията на гласните като широки и тесни след 

демонстриране разликата между тях в практически план, както и 

деленето на съгласните звукове на шумови и сонорни (с цел улесняване 

разпознаването на групата на сонорните съгласни се използват помощни 

думи като ламарина, марулен). Затрудненията се крият предимно при 

класифицирането на съгласните звукове по твърдост – мекост, 

породени от допусната  първична грешка при транскрибирането на 

думата. 2) Като втора причина може да се изведе фактът, че 

сричкоделението не затруднява студентите по педагогика, доколкото 

работата в тази насока чрез използването на практически похвати 

отново започва още в детската градина. Причината за присъствието му 

в учебното съдържание в началното училище се крие в корелационната 

връзка между уменията за разделяне думата на срички в устната реч и 

правилното пренасяне частите на многосричните думи на нов ред в 

писмената. В случай на затруднения те най-често се крият в проблемите 

при осъзнаване сричконосещата функция на вокалната фонема (оса, 

орех, орел и др.).  

Студентите обаче се затрудняват по отношение акцентното 

оформяне на думата. Това води до проблеми при редица задачи, 

доколкото включването на тези позиции при тестирането са проекция 

на посоченото в кодификационните източници по отношение на 

правоговора при съвременния български книжовен език. Умението за 

вярно отразяване на ударението в думата е ключово за осъзнаване на 

позициите, при които се очакват промени при вокалните фонеми в 
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речта, а и предполага пряка връзка с овладявания начин на проверка при 

наличието на ортограма, която отразява  неударен гласен звук.     

Резултатите от тестирането сочат, че изследваните като цяло 

правилно са изпълнили задачите, което означава, че са усвоили 

основния алгоритъм за осъществяването на звуко-буквен анализ на 

дума. Първо ще проследим  обобщените резултати, като интерес 

предизвиква регистрираният в изследването процент от максималния 

възможен тестов бал, който представлява делът на решените задачи от 

студентите (Таблица 6). 

Таблица № 6.  

Обобщени резултати по отношение овладяването на звуко-

буквения анализ на думата 

Специалност Брой на 

изследваните 

лица  

Средна 

аритметична 

стойност  

при оценките  

Процент 

 на решените 

задачи 

ПНУП 171 4,49 73,33 

НУПЧЕ 138 4,60 76,67 

ОБЩО 309 4,53 75,00 

При разглеждане на данните, които свидетелстват за 

изследователските резултати, трябва да се отбележи фактът, че 

условията при обучението на студентите от двете специалности са 

сходни, например хорариумът на учебните часове е еднакъв. Това 

определя и аналогията при регистрираните постижения. Студентите са 

допуснали общо 2346 грешки при тестирането, от които 1339 са 

грешките на обучаващите се в специалност ПНУП  (средно по 8 

грешки), а при студентите от специалност НУПЧЕ са отчетени 1007 

грешки (7 грешки средно на участник в проучването). Това означава, че 

студентите от специалност ПНУП са се справили с решаването на 22 

тестови задачи, а студентите от специалност НУПЧЕ са разрешили 

успешно 23 случая при осъществяването на звуко-буквения анализ на 

думата. Най-често са допускани 5 грешки при тестовите задачи (от 34 

студенти) и 3 грешки (от 33 участници в изследването). Видно от 

Таблица 7, заложеният праг на успешност е постигнат при студентите в 

извадката (владеене на 50% от учебното съдържание), като той би могъл 

да бъде  и по-висок предвид осъществяването на критериално тестиране 

(владеене на 70% от учебното съдържание): участниците в проведеното 
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изследване се справят средно със 75% от поставените тестови задачи.       

В проучването е използвана четиристепенна скала. Приети са 

няколко нейни равнища (Таблица 7), които свидетелстват за степента на 

овладяването на компетенцията за звуко-буквен анализ на думата при 

студентите, бъдещи начални учители. Нивата в скалата се 

интерпретират като дял на усвоеното учебно съдържание,  което е 

заложено в изследването:  

▪ високо равнище: 25 – 30 верни отговора (83% – 100%);  

▪ повишено равнище:  20 – 24 верни отговора (67% – 80%);  

▪ базово равнище: 15 – 19 верни отговора (50% – 63%);  

▪ понижено равнище: 10 – 14  верни отговора (под 50%). 

 

Таблица № 7.  

Равнище на овладяване на компетенциите за звуко-буквен анализ 

на дума 

 

РАВНИЩЕ 

ПНУП НУПЧЕ ОБЩО 

Брой % Брой % Брой % 

Високо 

равнище 

75 43,86 73 52,9 148 47,90 

Повишено 

равнище 

54 31,58 35 25,36 89 28,80 

Базово 

равнище 

22 12,87 16 11,60 38 12,30 

Понижено 

равнище 

20 11,69 14 10,14 34 11,00 

Най-големият тестов бал в изследването (при 30 верни отговора) е 

постигнат от общо 12 студенти в извадката (3,88%): от специалност 

НУПЧЕ – 9-ма, а от специалност ПНУП – 3, като максималният брой 

изследвани лица без нито една допусната грешка при осъществяването 

на звуко-буквения анализ на думата в рамките на една от изследваните  

групи е трима (при специалност НУПЧЕ).  Към тях могат да се прибавят 

допусналите само по една грешка при тестирането, а това са общо 21 

студенти с относителен дял от 6,8% (12 – от специалност НУПЧЕ и 9 – 

от ПНУП). Така справилите се с теста без нито една грешка или само с 

една са 33-ма студенти, чийто относителен дял е 10,68%. На другия 

полюс: прагът на успешност не е постигнат при 34 студенти в извадката 

(11%): 20 студенти от специалност ПНУП (11,69%) и 14 от специалност 

НУПЧЕ (10,14%). Като цяло в изследователските резултати се забелязва 
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положителна тенденция – близо половината от всички изследвани лица 

(47,9%) овладяват компетенцията за осъществяването на звуко-буквен 

анализ на думата на високо равнище съобразно заложената в 

изследването скала за оценяване.   

НАСОКИ ЗА РАБОТА В КОНТЕКСТА НА ПРОВЕДЕНАТА 

ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА 

Като  се отдава приоритет на практически значимото познание в 

професионалната подготовка на студентите, бъдещи начални учители, 

могат да се изведат следните направления на работа, които са с водещо 

значение по отношение овладяването на звуко-буквения анализ на 

думата като учебен похват с цел ефективното му прилагане в условията 

на училищното образование: 1) Звукове и букви в състава на думата; 2) 

Сричка и ударение; 3) Гласни и съгласни звукове в писмената реч (с 

проследяване „разминаването“ между изговор и правопис).  

Въз основа на проведеното изследване се предлага алгоритъм на 

действията при  осъществяването на звуко-буквен анализ на думата, 

приложим в рамките на университетското образование на студентите, 

които се подготвят за професионална реализация като учители в 

началния етап на основна образователна степен:  

1. Анализиране на сричковата структура: записване звуковете 

на думата, отбелязване на ударението в думата, разделяне думата на 

срички, фиксиране на техния брой.  

2. Анализиране на буквената структура: записване на всички 

букви една под друга, преброяване на техния брой; записване на 

звуковете, които тези букви обозначават, срещу всяка графема в 

скоби. 

3. Анализиране на звуковата структура чрез класифициране: 

описване на гласните (брой и класификации съобразно актуалното 

учебно съдържание в началния етап на средното образование), 

описване на съгласните (брой и класификации съобразно актуалното 

учебното съдържание в началния етап на средното образование), 

преброяване и записване количеството на звуковете.  

4. Обобщаване относно осъществения звуко-буквен анализ на 

думата: брой на сричките, брой на гласните, брой на съгласните, 

цветна схема, моделираща звуковия състав и сричкоделението на 

думата.  

Актуалното състояние на учебното съдържание съобразно 

действащия държавен стандарт за начален етап на основна 
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образователна степен и реализиращите го учебни програми отвеждат 

към необходимостта от овладяване от студентите по педагогика на 

компетенции за осъществяването по-скоро на звуков анализ на думата, 

а не толкова на звуко-буквения вариант на лингвометодическата 

процедура. От гледна точка на очакваната динамика при 

конструирането на учебното съдържание в началните класове обаче по-

добре би било съхраняване на ориентирането към по-пълния вариант на 

анализа. При изграждането на варианти на работа в университетското 

образование се подбират и съчетават учебни похвати, които да водят до 

ефективно изучаване на звуко-буквения анализ като съществена част от 

професионалната подготовка, насочена към изграждането на 

лингводидактическа компетентност при студентите, обучаващи се за 

начални учители. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВАРИАНТ № 1 

Уважаеми колега, 

Настоящото тестиране цели да установи уменията Ви за 
осъществяването на звуко-буквен анализ на дума с оглед 

педагогическата практика в началния етап на основна образователна 

степен.  

1) Срещу всяка от думите определете: нейната транскрипция 

във формуляра с отговорите, като се съобразите с произношението 

в съвременния български книжовен език; броя на звуковете и буквите 

в нейния състав. Отбележете правилния отговор в бланката. 

Задачи Отговори на задачите 

Лингвистичен 

материал 

 

Транскрипция 

 

Звуко-буквени  

съответствия 

Брой 

звукове 

Брой 

букви 

съществително име    

прилагателно име    

числително име    

местоимение    

глагол    

наречие    
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2) На една от 30-те думи (по избор) определете сричковата 

структура и класификациите на гласните и съгласните звукове в 
нейния състав съгласно учебното съдържание, предвидено за 

изучаване в началния етап на основна образователна степен. 

Отбележете правилния отговор в бланката. 

Задачи Отговори на задачите 

Лингвистичен 

материал 

 

 

Делене  

и брой срички 

Класификация  

по групи 

Гласни 

звукове 

Съгласни  

звукове 

лексема по избор  

на изследваното лице 

   

Времето на работа е 35 минути. За всеки грешен или непосочен 

отговор се отнемат по 0,20 от общата оценка. Минималният праг за 
успешност при тестирането е 15 верни отговора.  

Успешна работа! 
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УЧЕБНОТО СТУДЕНТСКО ПОРТФОЛИО - ИНТЕРАКТИВНА 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРАКТИЧЕСКАТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ 

Тиха Атанасова Делчева, Елена Георгиева Георгиева 

 

THE STUDENT PORTFOLIO - INTERACTIVE TECHNOLOGY 

FOR QUALITY OF THE PRACTICAL PEDAGOGICAL 

PREPARATION OF THE STUDENTS 

Tiha Atanasova Delcheva,  Elena Georgieva Georgieva 

 

Abstract: A model of a student portfolio for improving the quality and 

effectiveness of students' pedagogical practical competencies during their practical 

academic preparation is presented. The structure of the model includes target, 

structural-content, organizational-procedural and evaluation block. Content and 
process of developing the learning portfolio reflects the level of formation of three 

key competencies of teachers: to work with others; to work with knowledge, 

technology and information; to work with society. 
The technology includes a variety of reflexive exercises, variable-creative 

learning tasks with a dialogic style, with a practical focus, reflexive techniques, 

methods, tools and forms of organization. 

The criteria for assessment and self-assessment are: professional-value-
cognitive and professional-operational-active. The indicators are: motivational; 

cognitive-two-way reflexive grounded analysis/ self-analysis; peer assessment and 

self-assessment; variable-creative proposals. 

Key words: reflexive-dialogical portfolio, reflexive technology, external and 

internal motivation 

        

Ключовото понятие за реформиране на съвременното образование 

е качеството, което  винаги се разгръща  в контекста на ефективност. 

Поставя се акцент на промяната на образователната парадигма–преход 

от  репродуктивност  към активност. В сферата на висшето образование 

това е преход към андрагогическа парадигма на учене, центрирано към 

студента, основано на партньорство на всеки етап от образователния 

процес, подкрепа  за всеки учащ, нови подходи в ученето и 

преподаването, подобряване на качеството чрез индивидуализирани и 

групови  учебни пътеки. Т.е., това всъщност е принципно нова 
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образователна парадигма, която променя качествено образователния 

процес, образователните технологии, ролята на преподавателя във ВУЗ, 

на студента. Тя представлява рефлексия на образователната среда 

спрямо промените, настъпващи в обществото, а неговият естествен 

фокус е личностното развитие на студентите, т.е, център е личността на 

младите хора (Valchev, 2006). 

В условията на реформиране на съвременното  образование един 

от  важните проблеми е подготовката на бъдещите педагози. 

Модернизацията на образованието, всички преобразования, които 

стават в съвременното училище, се намират в пряка зависимост от 

личностните качества на педагозите, от нивото на тяхната 

професионално – педагогическа компетентност, от нивото на тяхната 

мотивационна нагласа  за педагогическа дейност.  

В този контекст  ВУ днес е призвано  да обезпечи подготовка на 

студенти педагози свободно да владеят своята професия, да се 

ориентират в близки области на дейността и готовност към постоянно 

личностно и професионално развитие, за социална и професионална 

мобилност. Всичко това детерминира необходимостта от формиране у 

студентите на готовност към рефлексивно-преобразуваща дейност, 

осъзнато устойчиво  отношение, нагласа  към възможности за решаване 

на проблеми  в динамичните ситуации на взаимодействие с 

педагогическата реалност. 

Личностната ориентация на образованието предполага не толкова 

увеличаване на обема на академичната подготовка, а чрез насочване към 

възможностите на  неизползваните ресурси за развитие на устойчива 

мотивация и готовност  за професионално-педагогическа дейност. Нa 

лице е необходимостта от постоянно търсене и стимулиране на 

вътрешния потенциал на студентите, на тяхната субектна активност в 

процеса на теоретичната им и на практическата им подготовка. 

Особено значение в това отношение имат личностно-

ориентираните технологии. Учебното портфолио е една от 

съвременните образователни технологии за реализиране на този подход. 

Опитът на други страни показва, че използването на учебното 

портфолио като технология може да допринесе за промяна „отвътре“ на 

традиционния начин на професионално-педагогическа подготовка, за 

преодоляване  на  някои недостатъци. Чрез него може да се стимулира 

професионалната мотивация, помага на студентите да осъзнаят степента 

на своята готовност за самостоятелна педагогическа дейност, променя 
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характера на учебната им дейност и професионално- практическата им  

подготовка  става по- ефективна (Gyurova, Zeleeva, 2012). 

Педагогическата дейност се приема като една от най- 

рефлексивните, у учителите е налице специфична  чувствителност към 

собствената им  личност и дейност, към личността на  учениците, от тях 

зависи ефективното самопознание  на учителя и успешното опознаване 

на учениците (Vasilev, 2005). Авторът подчертава, че рефлексивното 

професионално – личностно себепознание е “своеобразна” клетка на 

целенасочената активност на студента – педагог и поради това е 

инструмент за постигане на личностната му професионална 

идентичност. Успешното упражняване  на педагогическата професия, за 

да е  качествено, изисква умение за рефлексивно управление на 

дейността, т.е., умение да се застава  на гледната точка на ученика и не 

просто да  се въздейства  върху неговата  дейност, а да предава на 

ученика тези необходими основания, от които той би могъл 

самостоятелно да изведе своите собствени решения (Vasilev,2005). 

Изследванията на различни автори позволяват да се изведат  

богата гама от характеристики на професионалната рефлексия на 

учителя: 

• способност  за гъвкав мислен диалог с учениците – заставайки 

на тяхната позиция, учителят осмисля ситуациите и самия себе си от 

тази позиция;  

• стремеж за обективно безпристрастно рефлексивно 

самооценяване; 

• перцептивно-рефлексивни специфични умения за ориентиране 

и  изучаване на  учениците, нагласа  за  съпреживяване на другите; 

стимул учителят да  изведе на рефлексивна позиция учебно-

възпитателния процес; 

• основно психично образование осигуряващо: педагогическа 

наблюдателност; успешното изпълнение на педагогическата  дейност; 

педагогическия оптимизъм; личностно ориентирано взаимодействие; 

творчество; 

• възможност да  се прецени нивото на развитие на  своята  

компетентност, за осъзнаване на  своите силни и слаби страни от 

позицията на педагог и осъзнаване на  начините  за своето 

професионално развитие;  

• стимулира учителят да: проследява  протичането на  учебния 

процес; активността на учениците; умението им да самоуправляват 
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своето мислене и поведение в процеса на решаване на задачите (Vasilev, 

2005).  

Изследванията показват, че способността към конструктивна 

професионално- практическа рефлексия, към рефлексивно решаване на 

проблеми в педагогическата реалност, най- ефективно се развива в 

студентската възраст (Abulhanova-Slavskaia by Vasilev, 2005). Това 

предполага необходимостта от формиране на рефлексивни умения в 

този период, когато у студентите се поставят основите на изграждане на  

професионално- практическа компетентност, т.е, на етапа на тяхното 

обучение във ВУЗ. 

В този контекст на основата на праксиологическата рефлексия 

(Vasilev, 2005), теорията за мотивацията А. Величков (1989) и теорията 

за формиране на умения  Б. Минчев (1991 )  е обоснован и разработен 

модел  на учебно рефлексивно-диалогично портфолио. Този вид  учебно 

портфолио  подпомага студентите при  усвояване, осъзнаване и 

прилагане на общи и специфични практико-педагогически знания и 

умения, на технологични действия за професионално самопрезентиране  

в различните видове педагогически практики,   насоченост към  

самостоятелна творческо-практическа дейност. Целта е да се стимулира  

диалогът между студенти и ментори- академичен,  практически, студент 

от по- горните курсова, със  състудентите, със себе си, с учениците. 

Рефлексивното диалогично учебно портфолио допринася за повишаване 

на мотивацията за професионална дейност, помага студентите 

целенасочено да  променят  личностния  си смисъл за нея, да я осъзнаят 

и от друга гледна точка, т.е., да стане по-интересна, творческа за 

самоизява и себеизразяване. Положителен аспет на този вид портфолио  

е, че   алгоритъмът на съдържанието му не е формулирано императивно 

и безадресно, позволява основните знания и умения свързани с 

теоретичната и практическа подготовка на студентите успешно да се 

технологизират, да се приложат, проверят и вариативно изменят в 

подходящи педагогически ситуации и дейности. 

В този контекст учебното портфолио се приема като своеобразна 

опредметена „кристализирана” рефлексия, която  изпълнява функцията 

на комплексен технологичен инструмент  за формиране на рефлексия и 

прилагането му в професионално- практическата подготовка на 

студентите (Vasilev, 2005). 

Във връзка с това у студентите   се  формират следните основни 

групи рефлексивни умения, необходими за реализиране на 
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педагогическата дейност:рефлексивни умения, насочени към 

собствената разнообразна  педагогическа практическа дейност, към 

използване на специфични рефлексивни процедури и похвати при 

нейното осъществяване; рефлексивни умения насочени  към  

професионално осмислено самопознание, умение да  се откриват 

собствените професионално значими качества, които да развиват и 

усъвършенстват професионално.  

Една от целите на рефлексивно-диалогичното портфолио е 

стимулиране на умението на студентите за самопрезентиране на нивото 

на своята компетентност в процеса на реализиране на професионалната  

им дейност, на умението съзнателно да управляват  процеса на изграждане 

на професионална компетентност, да  саморегулират професионалното си   

поведение (Vasilev, 2005). 

 Педагогическото самопрезентиране се интерпретира като сложно 

организиран процес на регулация на произвежданото от студента 

впечатление на учениците, с отчитане спецификата на социалната 

ситуация в училище и е израз на представата на студента за самия себе 

си като учител, средство е за регулиране на взаимодействието със 

социалната среда, а също и средство за саморегулация (Goffman, 2000). 

Психологическата  основа на модела за самопрезентацията на студента 

педагог чрез портфолиото е рефлексивният диалог и предполага дву-

компонентна интенационална структура -  насоченост към себе си   и 

насоченост към другите (Goffman, 2000). Тези два компонента  са  

неразривно свързани помежду си, но може да се говори и за наличие на 

йерархия: насочеността към себе си се явява базова в процеса на 

самопрезентацията, в същото време тя изпитва модифициращото 

влияние на целта на  насочеността към другите –учениците/децата.  

Едни от видовете самопрезентация, които имат значение за 

качеството и ефективността на процеса на формиране и развитие на 

професионално практическата компетентност на студентите педагози са 

опосредствената (субект-обектно-субектно взаимодействие) и 

непосредствената (субект-субектно взаимодействие). 

Чрез средствата на опосредствената самопрезентация – учебното 

портфолио, студентите се стимулират активно и целенасочено  да 

управляват  процесът на изграждане на своята професионална 

компетентност, да  се подготвят за саморегулиране на професионалното 

поведение по-късно в процеса на  непосредствената самопрезентация 

при  прякото взаимодействие с учениците. 
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Базовите психологически характеристики, които определят 

успешността на опосредствената и непосредствена самопрезентация са: 

социалната активност, потребност от идентификация с другите и 

общителност. Тези характеристики отразяват необходимите 

предпоставки за успешно социално-психическо взаимодействие на 

студентите с учениците и позволяват самопрезентацията да се  

интерпретира  като  неделима част от академичната му  подготовка, 

съставна част от неговата професионално-социална компетентност, като 

неделим компонент  на неговото социално взаимодействие с учениците, 

в голяма степен определящо успешната му  самореализация като 

педагог в училище (Goffman, 2000).  

Между опосредствената и непосредствена самопрезентация има 

двустранна връзка. Непосредствената самопрезентация изпълнява 

оценъчна функция, има и корегираща функция спрямо опосредствената 

самопрезентация. Тя показва доколко опосредствена самопрезентация е 

била качествена и ефективна, какви  са постиженията и какви са 

пропуските, слабите зони и съответно необходимостта  те да се 

коригират. Колкото е по-високо нивото на опосредствената 

самопрезентация, толкова ще е по-високо нивото на протичане на 

непосредствената самопрезентция. Т.е., тази двустранна връзка помага 

да се издига нивото и на двата вида. Ето защо при практическата 

академична подготовка на студентите при формиране на опсредствената 

и непосредствена самопрезентация се обръща сериозно внимание на 

тази връзка чрез изпълняването на разнообразните учебни задачи  при 

разработването на материалите за  учебното портфолио. 

Една от целите на рефлексивно- диалогичното  портфолио е да се 

стимулира развитието на професионална мотивация у студентите 

педагози.  

Според типологията на мотивацията в зависимост от   анализа и 

насочеността на поведението на личността  се различава външна и 

вътрешна мотивация. Външна мотивация е свързана с поведение 

насочено предимно към  получаване на някакъв краен резултат. Тя  

удовлетворява от постигането на определена крайна цел и това води до  

снемане на  мотивационното напрежение, води до прекратяване на 

поведението. Ако обаче индивидът осъществява определено поведение, 

при което водещо е самият процес, а крайният резултат е свързан с 

оценка на собствената компетентност, в основата му лежи вътрешна 

мотивация. Вътрешната мотивация се подбужда от самия процес на 
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нейното извършване, а не от от получавания резултат. “Вътрешно 

мотивираната дейност (отначало играта, после ученето, а накрая и 

трудът) заема водеща позиция и вътре в нея се извършват 

диференцирането и развитието на основните регулативни структури на 

личността” (Velichkov, 1989, p. 22).  Т.е., вътрешната мотивация се 

проявява в дейността както при нейното извършване, така и по 

отношение на крайния  резултат (Aseev by Velichkov, 1989, p. 22). 

Б. Минчев (1991)  също подчертава, че при формирането на умения  

при външната мотивация подбудителна сила имат само резултативните  

мотиви, а самият процес се поддържа чрез постоянни волеви усилия. 

Затова външната мотивация е неустойчива, не води до 

самоусъвършенстване на уменията и изисква голямо напрежение. Той 

отбелязва, че вътрешната мотивация „внася устойчиви подбудителни 

тенденции в самото извършване на умелите действия, прави ги по- 

разнообразни, спонтанни и непрекъснато ги подобрява по едногенен 

начин.” В развитието на уменията се проявява общата мотивационна 

тенденция - подбудителността да се премества от резултата към процеса 

на постигането му” (Minchev, 1991, p. 92). 

В този контекст процесът  на приложение  на учебното студентско 

портфолио при практическата академична подготовка  е съобразен с 

трите равнища и техните особености за формиране на вътрешна 

мотивация (Velichkov, 1989, p. 31). 

Първото равнище е свързано с приемането и преработката на 

информацията (когнитивно-перцептивно равнище). Второто равнище е 

на регулация, където се проявява вътрешната мотивация и  е свързано с 

изпълнителските компоненти на поведението. Овладяването и 

развитието на поведенчески програми за въздействие  и изменение на 

средата са необходима предпоставка  за активно приспособяване  на 

субекта (в случая студента) към изменящите се външни условия. 

Третото равнище  за формиране на вътрешната мотивация  е свързано 

с регулацията на условията в ситуацията с цел успешното 

осъществяване на поведението. Вътрешната мотивация се проявява като 

психологична реактантност, т. е. поддържане  на лична свобода  на 

поведението при дадени условия. Тя  е израз на повишена  субектна 

ценност на доказано успешно поведение, полагане на повече усилия  и 

повишаване качеството  на изпълнението  на усвоеното поведение. 

(Velichkov, 1989, p. 34) 

Приложението  на учебното студентско портфолио при 



 
YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVII, 2020 

 

94 
 

практическата академична подготовка  е съобразено и с процеса на  

формиране и развитие на уменията, в случая педагогическите (Minchev, 

1991). В този аспект се имат  предвид две важните тенденции 

подчертани от Б. Минчев: едната е, че проявата на общата 

мотивационната тенденция  е свързана с преместване на 

подбудителността от резултата към процеса на постигането  му и 

втората е преместване на положителните преживявания от края към 

неговото начало. Двете тенденции се опосредстват от тенденцията на 

утилитарните дейности към съкращаване, автоматизиране  и свеждането 

им изключително към завършващи реакции. Друга много важна 

особеност е, че процесуалната мотивация има по – висока ценност в 

сравнение с утилитарно- регулативната (Minchev, 1991, p. 92). 

В този контекст още в началото на обучението  в  рефлексивно –

педагогически умения, студентът  се насочва  към конкретната учебна 

ситуация с нагласа за самоинциативно вариране  на похватите за 

действие. Студентите се стимулират да удържат дълго в съзнанието си  

целите на конкретната педагогическа дейност и   да бъдат богато 

асоциирани  с възможни средства. В същото време те  се насочват  

процесът за развитие на рефлексивните умения да не се свежда само до 

подбора на средствата. Всяко средство когато се избира, за да бъде по – 

ефективно, е необходимо да се разглежда и преживява от студентите в 

целия контекст на практическото им обучение, защото само по този 

начин умелите действия придобиват своето единство чрез целта 

(Minchev, 1991, p. 93).  

Това предполага използването на  функционално различни  

упражнения, стимулиране на разнообразие от преживявания, желание за 

много по-високи постижения в развитието на педагогическа 

вариативност и творчество, отколкото упражняването само на действия, 

свързани с крайния резултат. Б. Минчев (1991, p. 94)  подчертава, че е 

важно да се осигурява преживяване  на „хоризонт на развитие” т.е.,  

винаги да присъстват трудности. Освен това авторът акцентува на  

важното значение на два етапа в мотивационните процеси при 

формиране на умението: „етап на установяване на аз-включеност” и 

„етап на включеност в умението.” През първия етап, субектът-студентът  

взема съответна умела дейност (в случая педагогическата)  „присърце”, 

така, че всеки успех или неуспех се приема като такъв   на „аз-а” на 

субекта. Без въвличане на „аз-а” е невъзможно да се освободи 

мотивационен потенциал и да се развие необходимата  за усвояването 
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на умението активност. Включеността в умението през  втория етап  се 

извършва  в  процеса на неговото формиране т.е., през  времето, при  

което субектът се е отъждествил, „слял” с умението, „заживял” в него, 

то става един малък свят, в който субектът се самореализира 

(Minchev,1991, p. 96). 

При изграждане на технологията за реализиране на модела се имат 

предвид и трите структурни компонента на компетентността: 

познавателен, който е свързан със съответни знания и умения от дадена 

област, в случая педагогическата; рефлексивен, който включва 

вътрешното отражение  на условията на дадена ситуация 

(педагогическа), представата за себе си и своите възможности в нея  и 

отношението между тях. То е в основата за формиране на субективните 

критерии  за ефективността на собствените действия (чувство за 

възможности, за собствена ценност, за ефективност). Третият 

компонент е стимултивният, който е свързан с особеностите на 

осъществяваното действие, решение или поведение  в конкретна 

педагогическа ситуация (Layl M. Smener-younger and Layl M. Smener, 

2005). 

В модела чрез целенасоченото академично практическо обучение 

на студентите педагози, се цели да се създадат педагогически условия за: 

формиране на ценностно отношение към себепознанието, към познание 

на своята педагогическа дейност, личностни качества и поведение на 

основата на развитие на положителна мотивация  към себе си; създаване 

на ситуации за оценка стимулираща студентите към осъществяване на  

рефлексивни действия; създаване на ситуации за успех на всеки студент, 

повишаване на самооценката и увереността в собствените възможности. 

Чрез тези педагогически условия се обезпечава  усложняване на 

учебните задачи, на учебно-практическата професионална дейност, на 

субект-субектно взаимодействие между студентите, между студенти–

ментори; развитие на форми на самоконтрол от външен към вътрешен, 

развитие на познавателните възможности на студентите и стимулиране 

на нагласата  за самостоятелна практическа педагогическа дейност.  

Учебната задача се приема като  ключов компонент при 

структурирането на учебната дейност. За да бъде  процесът на 

формиране и развитие на професионално практическа педагогическа 

компетентност ефективен, учебните задачи в предложения модел се 

трансформират в педагогически практически задачи, а учебните 

действия  се превръщат  в  учебно- практически. В този процес с 
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помощта на портфолиото студентите се упражняват в решаване на 

постепенно усложняващи се разнообразни учебно-практически 

рефлексивно-диалогични задачи. Учебните задачите в настоящия модел 

на учебно портфолио са разработени и   съставени  на  четири равнища: 

репродуктивно (I); продуктивно (II); трансферно (III); творческо (IV) 

(Vasilev, 2005, p. 76) 

Първото репродуктивно ниво включва задачи, чрез които се цели да 

се насочат студентите към свързване на възприетите или проведени от 

самите тях педагогически действия, ситуации, уроци   с изучавани и 

усвоени теоретични знания и умения. 

Второто продуктивно ниво от учебно рефлексивни  задачи има за 

цел студентите аргументирано да интерпретират наблюдавани или 

изнесени от тях педагогически форми, извършени действия. Това 

създава условия те да актуализират теоретичните си  знания, да се 

развива умение за доказване чрез намиране на теоретични или от 

практиката аргументи. 

Третото ниво  е свързано с трансфер на усвоените теоретични 

знания и умения в педагогическата практика и обратно обвързване на 

педагогическата практика с определени теоретични идеи и  

закономерности. Т.е., установяване на двустранна връзка, извършване 

на двупосочен рефлексивен диалогичен  анализ – теоретичен коментар 

със съответна обосновка на практически педагогически действия, 

ситуации, уроци. Другата посока е от практиката към теорията т.е.,  

анализът се основава на аргументи от наблюдавани или проведени от 

студентите педагогически практики. 

Четвъртото ниво е с творчески задачи. Студентите се стимулират 

да предлагат обосновано: отначало варианти на отделни части от 

възприети или изнесени  от тях педагогически форми, действия; по-

късно аргументирани предложения за прилагане на отделни принципи, 

подходи, методи, средства, форми за повишаване качеството и 

ефективността на отделни педагогически форми, дейности; проектиране 

и провеждане на цели уроци със съответен обоснован теоретичен 

коментар.  

Стимулирането на срещането на двата вектора на анализа позволява 

студентите да  “осъзнаят” основните характеристики, значението  и 

принципни положения на рефлексивния подход в процеса на 

академичното им практическо  обучение: диалогичният  модел и стил на 

учебния процес;необходимостта от максимално съобразяване с 
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познавателните възможности и интереси на учениците и стремеж за 

тяхното развиване чрез обучението; ясна практическа насоченост и 

осмисленост на знанията и обучението като цяло; създаване   на 

собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най- 

силните му индивидуално- личностни черти с основните функции и 

задачи на педагогическата професия (Vasilev, 2005). 

Учебното рефлексивно-диалогично портфолио  се изгражда на 

основата на четири важни принципа: социално-личностна поддръжка; 

ситуативност на педагогическото взаимодействие; системност и 

последователност на педагогическото взаимодействие; 

самоефективност на педагогическото взаимодействие. 

Начините  за това постепенно и системно технологизиране на 

педагогическите теоретични знания и умения и практически 

педагогически опит при разработването на студентското рефлексивно-

диалогично портфолио в процеса на различните видове практики са: 

• операционализиранe - стимулиране към  разчитане и 

превеждане на теоретичните педагогически постановки на езика на 

практическите професионални действия т.е,преобразуването им в 

система от познавателно-пратически  операции - технологичен аналог 

на разработване на конкретни варианти на педагогически форми;  

• инструментализиране  и опредметяване -  т.е., въвеждане на 

разнообразни средства и пособия,включително и  електронни средства, 

в ролята на инструменти за професионално-практическа дейност;  

• комуникация и диалогизация - т.е., смислово и персонално 

преобразуване на теоретичните идеи в логиката и процедурите на 

професионално-практически диалог; представянето им като обоснован 

теоретичен коментар и варианти на педагогически предложения; 

• синтезиращо описание - заключителна комплексна процедура, 

чрез която студентът обобщава /интегрира/ и систематизира най-

добрите свои постижения, тези на практическите менторите, както на 

своите и на състудентите си по време на текущата и преддипломна 

практики (Vasilev, 2005, p. 78).  

В модела процесът на формиране на професионално- практически 

педагогически компетенции на рефлексивна основа се осъществява чрез 

следните етапи: 1/ създаване на мотивационна основа на 

педагогическите действия; 2/ създаване на когнитивна и операционна 

основа за формиране на професионално-практически педагогически 

компетенции у студентите; 3/ развитие и усъвършенстване на 
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операционната основа на рефлексивно-педагогическите действия чрез 

включване на студентите в специално организирана детерминирана 

учебна дейност; 4/използване и усъвършенстване на рефлексивно-

педагогическите действия чрез самостоятелно вариативно- творческо 

приложение в процеса на разнообразна учебна дейност. Всеки следващ 

етап се реализира на основата на предходния. Тази взаимовръзка 

определя логиката на процеса на формиране и развитие на 

педагогическите практически компетенции. Педагогическите условия 

се реализират при всеки етап. 

През целия период на педагогическата практика студентите се 

насочват към осъзнаване на отделните видове практики (хоспитиране, 

текуща, преддипломна), както и  на различните учебни задачи в 

контекста на общата им подготовка като педагози Т.е., ръководно 

начало е да не се преследва директно резултативен ефект при 

първоначалното обучение в рефлексивна умелост, а да се осъществява с 

минимална функционалност, в смисъл на реализация на цели като се 

използват наличните възможности (Minchev, 1991, p. 93).  

Изследванията показват, че функционалното разнообразие от 

упражнения, стимулирането на разнообразие от преживявания, води до 

много по-високи постижения в развитието на умения за вариативност и 

педагогическо творчество, отколкото упражняването само на действия, 

свързани с крайния резултат. 

Технологията на рефлексивно-диалогичния модел за формиране и 

развитие на педагогическа практическа компетентност у студентите 

предполага осигуряването на   незабавна обратна връзка, необходима, 

за да:  могат студентите да осъзнаят по-ясно връзката между своето 

професионално-практическо поведението и последствията в реална 

педагогическа среда; увеличава информационната стойност на 

обратната връзка  на всички студенти за техните постижения; дава 

възможност  студентите да се ориентират какво трябва да подкрепят и 

какво не; насочва студентите към целта (развитие на педагогическа 

практическа компетентност) чрез подкрепяне на много стъпки, които 

водят до успеха (Slavin, 2004, p. 418). 

В модела се отдава и голямо значение за ефективно 

професионално развитие на студентите на подкрепящата среда,  в 

която: преподавателите се отнасят към обучаваните като към 

партньори, налице е двустранно уважаване, стремеж за сътрудничество; 

студентите се чувстват сигурни и подкрепяни, където индивидуалните 
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потребности и уникалност са уважавани; се стимулира субектната 

активност на студентите, те поемат отговорност за своето учене, за 

своите професионални постижения; се осъществява постоянна обратна 

връзка (Sharlanova, 2014). 

Два вида са критериите за оценяване на нивата на развитие на 

практическите педагогически компетенции у студентите чрез 

рефлексивно-диалогичното портфолио: 1/ професионално-ценностно-

когнитивен и 2/ професионално-операционно-дейностен за 

оценка/самооценка на нивата на развитие. Показателите са: 

мотивационен; когнитивен - двупосочен рефлексивен обоснован 

анализа/самоанализ-коментар между теория и практика; взаимно 

оценяване и самооценяване, самопознание, самоконтрол и 

саморегулиране; вариативно-творчески предложения. Нивата на 

сформираност на   педагогическите практически компетенции у 

студентите са: високо, достатъчно, допустимо и критично. 

Процедурата, формата на контрол и оценяване/ самооценяване на 

подготовката и активността на студентите в процеса на практическата 

практика се осъществява системно  през целия период на практическото 

обучение на студентите, по време на различните видове практики - 

хоспитиране, текуща и практиката на стажант учителите. Това става 

чрез оценяването на нивата на постижения при опосредствена 

самопрезентация, т.е. чрез качеството на изпълнените учебни задачи, на 

разработените учебни материали.  

Учебното портфолио е една от съвременните образователни  

технологии с най-голям потенциал за  преодоляване на  ограничеността 

на съществуващата практика във ВУ за оценяване на отделните 

„видими” резултати от професионално-педагогическата подготовка на 

студентите, които не дават единна и цялостна представа на готовността 

им за реализация на целия процес на осъществяваната от тях 

педагогическа дейност в реална училищна среда. 

Използването на рефлексивно-диалогичното учебно портфолио в 

системата на подготовка на студентите за бъдеща педагогическа 

дейност е фактор за успешни професионални постижения, един от 

начините за постигане на високо ниво на педагогическа компетентност, 

за ефективна професионална реализация. 

Чрез рефлексивно-диалогичното портфолио студентите се 

подготвят за „излаз” в практиката, да „влезнат” в собствен практически 

педагогически опит, осигурява се приемственост между етапа на 
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академична практическа подготовка на студентите педагози и 

адаптирането на младите специалисти към училищни условия, към 

използването на професионалното портфолио за  отразяване на 

постигнатите компетентности в реалното образователно пространство 

(Наредба № 15 от 22 юли 2019, МОН). 
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PRACTICAL TRAINING FOR STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY, CARRIED OUT DURING STATE OF EMERGENCY 

Tsveta Apostolova Delcheva 
 

 

Abstract: The article presents the organization and implementation of the 

training practice and pre-graduation training for Social Pedagogy students at the 

Trakia University in Stara Zagora. The state of emergency declared due to the 
COVID-19 pandemic imposed the research, development and implementation of 

new forms of training that were never before employed for educating the future 

specialists. It also defines new problems in the organization, tracking, and 

assessment of the training and demonstrates solutions that include the active 
participation of all representatives - academic tutors, mentors from the institutions, 

students from both forms of education (full-time and part-time). 

The article presents the results from an on-line survey, carried out among the 
students and draws conclusions about the effectiveness of the alternative 

organization of the training. The author also shares ideas about the inclusion of new 

elements in the organization an implementation of the practical training of future 
students. 

Keywords: social pedagogy, practical training, state of emergency 

 
Увод  
През пролетта на 2020 година само за няколко седмици 

пандемията COVID-19 коренно преобрази живота на хората по целия 

свят. Даде и продължава да дава отражение върху всички човешки 

дейности. Социални по природа, се налага да ограничаваме тази своя 

същност без да знаем колко още ще продължава това. Обявеното в 

страната извънредно положение заварва студентите от специалността 

„Социална педагогика“ в началото на техния преддипломен стаж. Една 

след друга затварят социални институции и училища – най-подходящата 

среда за тяхното практическо обучение. Тревогата сред студентите-



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

103 
 

четвъртокурсници е обяснима – няма яснота как ще приключи учебната 

година и дали въобще ще успеят да се дипломират в приемливи срокове. 

След първоначалната обща обърканост и несигурност идва ред на 

адаптирането към променената действителност – възстановяване под 

друга форма, дистанционната, на образователния процес в училищата и 

в университетите.  

Нормативна, методическа и организационна основа на 

практическото обучение на студентите от специалност „Социална 

педагогика“ 

В специалността, като разкрита в рамките на Педагогически 

факултет и насочена към подготовка на специалисти за работа 

приоритетно с деца в образователна среда, практическото обучение на 

студентите е структурирано на базата на пакет от нормативни 

документи, с акцент на педагогическата подготовка. В Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационните степени "бакалавър", „магистър“ и 

„специалист“ (Наредба, 2002) и Правила за учебната дейност на 

университета са очертани основни положения за практическа 

подготовка на специалисти с висше образование, а в Стратегия за 

практическото обучение и Правила за организацията, съдържанието и 

оценяването на практическото обучение на студентите и 

специализантите в Педагогически факултет – Тракийски университет – 

Стара Загора (Стратегия, 2014) тези основни положения намират своята 

конкретизация. Извънредното положение, обявено вследствие 

пандемията от COVID-19,  изведе на преден план необходимостта от 

разработване и прилагане на нови, непредвидени в посочените 

документи за практическата подготовка на бъдещите специалисти 

формати. Последните трябваше да бъдат съобразени със спецификата на 

практическото обучение на студентите от двете форми на обучение.  

Тук следва да се поясни, че в летния семестър се планира и 

реализира текуща практика в образователни и социални институции за 

студентите-третокурсници и преддипломна практика (преддипломен 

стаж) за студентите-четвъртокурсници. За студентите от редовната 

форма на обучение заетостта е веднъж седмично в няколко различни по 

статут институции. Студентите-третокурсници от задочна форма на 

обучение провеждат текуща практика в рамките на 10 работни дни (40 

часа), в една институция, но за факултета институциите са много на брой 

и се характеризират с разнообразие по отношение на предмета на 
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дейност. Преддипломната практика на студентите от двете форми на 

обучение също се организира в една за студент и в множество за 

факултета институции, като продължителността за студентите от 

редовната форма на обучение е по-голяма. 

Практическо обучение и извънредно положение 

Обявяването на извънредното положение заварва участниците в 

практическото обучение (студенти, академични преподаватели и 

ментори от практиката) в началото на семестъра, респективно, на 

съвместната дейност. Студентите стартират своята работа с 

индивидуални случаи или се включват в групи, отначало като ководещи. 

Планират дейностите си и изработват графици, след което официално, 

със заповед на Ректора на университета се преустановява практическото 

обучение във всички негови форми и за всички студенти, независимо от 

мястото на провеждане на практиката. Следва уведомяване от 

ръководителя на практиката на менторите и студентите, като 

последните получават указания да уточнят начина за комуникация с 

менторите в случай на възстановяване на стандартния формат на 

практическото обучение.   

В приетата през 2004 г. Наредба за държавните изисквания за 

организиране на дистанционна форма на обучение във висшите 

училища (Наредба, 2004) не се поставя въпрос за дистанционно 

провеждане на практическото обучение. Той е оставен да се решава от 

висшите училища. Доколкото във факултета се подготвят специалисти, 

които провеждат държавната политика за цялостно образование на 

децата, т. е. подготовката се свързва не само с обучение, но и с 

възпитание и социализация, до настоящата година не съществува нито 

потребност, нито основание за дистанционно провеждане на текуща и 

преддипломна учебна практика. В правилата не се предвижда 

провеждане на практическо обучение дистанционно. Възникват 

въпроси, отговорите на които предстои да се търсят и откриват.  

Пред преподаватели и студенти стои въпросът: Възможно ли е при 

очертаващата се продължителна извънредна ситуация да се приключи 

учебната година?  

В Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени 

"бакалавър", "магистър" и "специалист" (Наредба, 2002) се очертават 

задълженията на висшите училища за организиране на обучението за 

придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". 
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Сред тях са овладяването на широкопрофилни теоретични знания и 

практически умения; формиране на умения за адаптивност в 

съответствие с изменящите се условия при реализирането на 

специалистите; осигуряване на условия за образователна мобилност и 

международна сравнимост на получаваните знания и придобитите 

способности. В края на м. март на сайта на University of Nebraska Omaha 

(UNOmaha, 2020) се споделя нова организация на практическо обучение 

на бъдещи социални работници. С нея се ангажира специално звено, 

включващо екип от академични наставници и практически такива, 

чийто основен предмет на дейност е обучение и сертифициране на 

социални работници. В резултат на анализиране на техния опит и 

позоваване на актуална към момента нормативна уредба, на ниво 

ръководство на практическо обучение на социални педагози във 

факултета се правят следните изводи: 

1. Избраните форми за практическо обучение на социални 

работници са приложими, с малки изключения, за дистанционно 

обучение на студентите от специалността. 

2. Взаимодействието факултет – студенти - институции, 

провеждащи практическо обучение позволява проява на „адаптивност в 

съответствие с изменящите се условия при реализирането на 

специалистите“. 

3. Необходимо е да се направи проучване на най-използваните 

средства за дистанционно взаимодействие. 

Очертават се първите проблеми, касаещи организацията и 

отчитането на практическото обучение в 6 и 8 семестър на учебната 

2020-2021 година (изведени в Таблица 1.). 

В същата таблица се посочват и някои от решенията, резултат от 

активното включване на всички субекти – академични ръководители, 

ментори от институциите, в които се провежда практиката, студентите 

от двете форми на обучение – редовна и задочна.  
Таблица № 1.  

Организация на практическото обучение – проблеми и решения 

Проблеми пред организацията на 

практическото обучение 

Решения за възобновяване 

на практическото обучение 

Включените в практическото 

обучение институции са с ограничен 

режим за онлайн комуникация или 
въобще липсва подобна възможност. 

Ръководител на практиката 

прави проучване за сайтове на 

съответните институции и 
тяхното съдържание с цел 

избор на институции с ресурс 
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за дистанционно обучение. 

Част от тези институции са нови 
партньори, с които следва съвместно 

да се разработят първите практически 

занятия. Новите партньори не 
разполагат с технически и 

технологичен ресурс за провеждане 

на онлайн индивидуално или групово 

практическо обучение, като някои от 
тях се оказват недостъпни и за много 

от своите клиенти.  

Студентите изработват видео 
материали, насочени към 

целева група от партньорска 

институция за споделяне на 
Facebook страницата на 

специалността. 

Липса на ресурси за дистанционно 
практическо обучение (обучителни 

филми, регламентирана защитена 

среда за комуникация, включваща 

едновременно студент, ментор, 
клиент и/или академичен 

ръководител). 

Ръководител на практиката 
разработва работни листове 

със задачи за проучване, за 

изработване на материали за 

нуждите на клиентите от 
съответната институция; 

споделя своя опит с ментори.  

Проблеми с хардуер, софтуер и 
пренос на информация - проблеми с 

достъпа и ползването на електронни 

средства за комуникация и видео 

връзка по едно и също време от 
цялата група; техническа или 

технологична невъзможност за 

отделни студенти. 

Използване на различни 
средства за комуникация – 

електронни платформи, Viber, 

Skype, телефонна връзка, e-

mail, периодични видеовръзки 
във Facebook за консултация, 

промяна в графици. 

Преддипломна практика и извънредно положение и шансът да 

проявим адаптивност 

Изведените в таблица 1. проблеми в организацията налагат 

провеждане на проучване сред студентите за състоялото се до момента 

на преустановяването му практическо обучение. Освен актуализиране 

на информация за студента – средства за комуникация, включително с 

институцията и ментора, провеждащ практическото обучение, се търсят 

отговори на следните въпроси: 

1. Какви начини за комуникация са договорени с ментора за 

провеждане на практиката? 

2. Планирана ли е дата за възобновяване на практиката 

дистанционно и коя е тя? 

3. Планирана ли е съвместно с ментора дата за приключване на 

практиката и коя е тя? 
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4. В отделна графа студентите записват основанията за отказ от 

дистанционно провеждане на практиката, ако има такъв. 

В същото време академичните ръководители водят разговори с 

ментори от учебните бази за ресурсите им за възобновяване на 

практиките дистанционно. Търсят се нови институции и ментори. С 

активното съдействие на ръководителите на практиката на 3 (7,89%) 

студенти от четвърти курс се осигурява нова практическа среда. Девет 

студенти (20%) от трети курс провеждат текуща практика, организирана 

и ръководена от един от академичните ръководители.   

Основни текущи дейности за академичния ръководител са 

дистанционни консултации, вкл. в реално време, онлайн срещи с 

ментори, онлайн съвместни срещи с ментори и студенти. 

В процеса на провеждане на преддипломната практика се 

установяват различни темпове на изпълнение на планираните цели при 

различните студенти, разпределени дори в една и съща институция. 

Основни фактори, които оказват влияние, са: 

1. Техническо обезпечаване – в домашна среда едно електронно 

устройство се използва за работа или обучение от цялото семейство.  

2. Технологично обезпечаване – лоша интернет-връзка, 

неподходящ софтуер.  

3. Ограничения на домашната среда и инциденти.  

Появява се необходимост от по-задълбочено проучване на 

факторите, обуславящи дистанционното обучение, за да се въведат нови 

параметри за профила на студента. Това, на свой ред, ще доведе до по-

добро планиране на практическото обучение на студентите, 

респективно по-пълна оценка на риска и бърза и адекватна реакция в 

извънредни ситуации. 

Анкетно проучване със студенти от 4 курс, специалност „Социална 

педагогика“ 

Контингент: 38 студенти-четвъртокурсници от специалност 

„Социална педагогика“, от които 12 (31,6 %) редовна и 26 (68,4 %) 

задочна форма на обучение. Студентите са жени, разпределени в 3 

възрастови групи: всички студенти от редовната форма и 4 от задочната 

(общо 16, или 42,10 %) са на възраст от 22 до 29 години; останалите са 

разпределени поравно в групите от 30 до 39-годишна възраст и от 40 до 

48-годишна възраст. Съответно по 11 анкетирани (28,95% от общия 

брой анкетирани). 

Период на провеждане: 7 – 12 май 2020 г. Предпоследната 
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седмица от приключване на преддипломната практика. 

Цел: Да се проучи мнението на студентите за ефективността на 

методите за взаимодействие и практическа подготовка онлайн и да се 

направят препоръки за улеснение на това взаимодействие по време на 

преддипломния стаж.  

Анкетната карта е структурирана в Google формуляр и съдържа 25 

въпроси. Изследването се провежда онлайн, напълно анонимно. Не се 

събират лични данни, e-mail адреси или IP адреси. 

Секцията с информация за студента съдържа 6 въпроси. Към 

стандартните за възраст, пол, форма на обучение се добавят такива, 

свързани с фактори, които може да окажат влияние на провеждането на 

преддипломната практика. Такива са въпросите за вида на селището, в 

което живее студентът, трудова заетост и упражняването й в момента на 

обявяване на извънредното положение и дали студентът живее с дете в 

ученическа възраст. 

Най-голяма група студенти живеят в градовете – 86,85%. Около 

една четвърт от всички студенти (26,3%) са в град Стара Загора. 36, 8% 

от студентите живеят с дете в ученическа възраст, което предполага 

необходимост от по-голяма гъвкавост в комуникацията с ментори и 

клиенти поради фиксирано учебно време за учениците. На въпроса 

„Работите ли по време на извънредното положение?“ по-малко от 

половината студенти отговарят, че работят към периода на анкетиране. 

От целия випуск 13,2% работят от дома си и 28,9% - извън него.  

Следващата секция включва информация за практическото 

обучение – институция, средства за комуникация. Съдържа 6 въпроса от 

- 7 до 12 включително. 

В Таблица 2. се представят местата на провеждане на 

преддипломния стаж. Преобладават социалните институции. Но в 

домовете за деца лишени от родителска грижа и в някои центрове за 

настаняване от семеен тип се полагат грижи за деца в ученическа 

възраст, което предполага дистанционно обучение, респективно 

възможност за използване на технологичен ресурс, прилаган от 

училището. 
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Таблица № 2.  

Институция, в която се провежда практиката 

Вид институция 
Бр. 

институции 
% 

Училище, в т. ч. в затвор 13 34,21 

Дом за медико-социални грижи за деца 6 15,79 

Дом за деца лишени от родителска грижа 7 18,42 

Други социални институции, в т. ч. 
администрирани от неправителствени 

организации (НПО) 

11 28,95 

Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) 

1 2,63 

Въпрос 8 дава информация за средствата за комуникация между 

ментор и студент. Данните се представят в диаграма 1.   

 
Диаграма 1. Въпрос 8: След заповедта за извънредното положение с 

какви средства установихте комуникация с ментора? 

33 студенти (86,8%) използват мобилния си телефон за връзка с 

менторите си. Електронната поща и Viber също са сред предпочитаните.  

Онлайн срещите (въпрос 9) се организират съвместно (от студент 

и ментор след обсъждане) в 81,6 % от случаите. Инициативата е на 

ментора  в 10,5%, а на студента – в 7,9% от случаите. Изборът за най-

често използвано средство (въпрос 11) за комуникация също е 

съвместен (78,9%). Менторът определя средството за комуникация в 

15,8% от всички случаи, а студентът – в 5,3%. Допуска се, че водеща е 
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съответната технологична обезпеченост. 

С въпроси 10 и 12 се изследва до каква степен се използват по 

време на преддипломния стаж платформи като Google Meet, Zoom, 

Microsoft Teams, Facebook Messenger Rooms и кое средство се определя 

като най-ефективно. Съществен е процентът студенти, които не 

използват в работата си платформи за дистанционна работа – 42,1%. 

Резултатите се показват в диаграма 2. Допускането е, че едната или и 

двете страни не познават или не умеят да работят с тези платформи.  

Диаграма 2. Въпрос 10: Използвате ли някоя от изброените платформи 

за дистанционна работа? 

Като най-ефективни средства за комуникация студентите 

определят телефонните разговори, размяната на информация чрез e-

mail, използването на ресурсите на мобилното приложение Viber. 

Допуска се, че в процеса на комуникация между две лица се изясняват 

много повече въпроси и активността на студента е по-голяма, отколкото 

в онлайн групово общуване, поради което предпочитани са средствата, 

осигуряващи това. Друго допускане е удобството на мобилния телефон 

и уменията да се използва целия му ресурс в ежедневието. Резултатите 

са в Таблица 3. Броят на отговорите е по-голям от 38, респективно от 

100%, тъй като някои от студентите дават повече от един отговор.  
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Таблица № 3.  

Въпрос 12: Кое средство или платформа определяте като най-

ефективно? 

Средство за дистанционна работа Бр. студенти % 

Телефон  12 31,56 

e-mail  12 31,56 

Мобилно приложение Viber 10 26,3 

Платформи в помощ на образованието - 

Zoom, Teams, Google Meet 

8 21,04 

Facebook Messenger Rooms 3 7,89 

Директна присъствена комуникация 3 7,89 

За въпроси 10, 11 и 12 частично намираме отговор в данните по 

въпрос 22 от следващата секция – „Считате ли за необходимо в процеса 

на обучението си да усвоите умения за използването на някои от онлайн 

платформите?“. 32 студенти (84,12%) заявяват такава потребност, 

петима (13,15%) не могат да преценят и само един студент (2,63%) е 

заявил категорично, че не счита за необходимо да бъде овладяно 

подобно умение. 

Предпоследната секция от анкетния формуляр включва 10 

въпроси за хода на практическото обучение. 

Повече от половината студенти (55,3%) се подготвят 

предварително за всяка среща с клиент, ментор, академичен 

ръководител. 36, 8% не винаги се подготвят и едва 7,9% си позволяват 

да проведат работна среща без предварителна подготовка. С въпрос 14 

се очаква студентите да самооценят техническата обезпеченост на 

практиката си. 78,9% считат, че разполагат с достатъчно добър 

технически ресурс, а 21,1% дават негативен отговор. 

Чрез въпрос 15, „Осъществявате ли връзка с клиента/клиентите си 

без ментора?“ се търси информация за делегирането на права и 

възможностите за самоорганизация на студента. В ситуация на 

недостатъчно регламентирани онлайн контакти, 15,8% от студентите 

дават утвърдителен отговор. Останалите 84,2% не са се свързвали с 

клиентите си без ментора. 

Повече от половината студенти (52,6%) участват в поне една 

екипна среща с ментора и ръководителя на практиката (въпрос 16). 

Персоналната комуникация с ръководителя на практиката (въпрос 

17) се случва предимно чрез електронната поща, което се вижда от 

таблица 4. Тя е предпочитано средство, за да се проследява целия процес 
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на консултирането. Броят на отговорите е по-голям от 38, респективно 

от 100%, тъй като някои от студентите дават повече от един отговор. В 

същото време има ясно заявена потребност от 47,4% от студентите за 

връзка с ръководителя на практиката в реално време срещу 21,1%, за 

които не е необходимо това да се случва. Вероятно в инструкциите за 

провеждане на преддипломната практика следва да се обърне внимание 

на тази потребност и да се уточнят случаите, при които това да може да 

става. 

Таблица № 4.  

Въпрос 17: Как осъществявате връзката с ръководителя на 

практиката? 

 Брой студенти % 

Чрез електронната поща на курса 14 36,8 

Чрез лична електронна поща 29 76,3 

По телефон 25 65,8 

Facebook  1 2,6 

Въпроси 19, 20 и 21 се свързват със самоорганизацията на 

студентите като група и потребността от такава. Отговорите са 

противоречиви. Вероятно объркването идва от това, че в една 

институция има студенти от два курса – редовна и задочна форма на 

обучение, а също и от практиката в някои институции да се създава 

група на студентите-практиканти, независимо от формата на обучение. 

На 28,9% от студентите не им е известно да има създадена в социалните 

мрежи група за обсъждане на работата по време на стажа. 21,1 % 

заявяват, че не са били в подобна група. Разликата до 28,9% вероятно 

идва от незнанието на студентите с каква цел е формирана групата, в 

която участват. 

Предпочитаните групи са затворени, формирани във Facebook или 

Viber, съответно се използват от 28,9% и 47,7% от студентите. 

Категоричност в отговорите има на 21 Въпрос: „Бихте ли искали 

да има група за обмен на информация между всички студенти, 

практиката на които е в една институция или в различни институции с 

еднаква дейност?“. 78,90% от студентите отговарят с „Да, добре е да има 

такава група“ и 21,04% с „Не мога да преценя“. Нито един студент не 

счита, че няма нужда от такава група. Въпреки че тези групи за 

обсъждане се създават в присъствено провеждане на практическото 

обучение и по инициатива на студентите, следва да се обмисли дали 

създаването им да не бъде заложено в инструкцията за организация и 
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провеждане на стажа.         

Последната секция съдържа въпроси със свободен отговор, които 

имат отношение към ресурсите за дистанционно провеждане и 

организация на преддипломния стаж. 

На въпрос 23, „Ако се наложи сам да организирате онлайн връзка 

с Ваши клиенти какви ресурси бихте използвали?“, 4 (10,52%) от 38 

студенти са дали отговор „Не мога да преценя“. Сред отговорите на 

останалите 89,48% студенти се откриват познатите средства за онлайн 

комуникация и платформи, като един студент прави следното 

уточнение: „Ще проуча и ще се съобразя с възможностите на клиента“. 

Отговорите на въпрос 24, „Какво Ви липсваше/от какво имахте 

нужда при провеждането на практическото обучение до сега?“ се 

представят в таблица 5. 

Таблица № 5.  

Въпрос 24. Какво Ви липсваше/от какво имахте нужда при 

провеждането на практическото обучение до сега? 

Отговори 
Брой 

отговори 

Личния контакт с клиента, с ментора, след обявяване 

на извънредното положение 

17 

Нищо не ми е липсвало. Всичко, което са ми 
възложили като задания е изпълнено и аз съм 

доволна! 

Нямах нужда от нищо, всичко си вървеше по план 

6 

С ментора си имахме постоянна и добра комуникация 2 

Повече предварителна информация 4 

Не мога да преценя 1 

Според мен липсваше всичко за провеждане на едно 

практическо обучение. 

1 

Практическо обучение 3 

Повече време  4 
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Таблица № 6. 

 Въпрос 25: Какво ново научихте при провеждането на 

практическо обучение в извънредна ситуация? 

Отговори 
Брой 

отговори 

Научих, че няма невъзможни неща и, ако много 
искаш да се справиш, ще успееш. Че въпреки 

трудностите, в които се намираме, не трябва да се 

предаваме, а да търсим други начини да се справяме 

с проблемите. Но трябва да има добра подкрепа и 
помощ от ментора си.  

15 

Работа с платформа, която не познавах. 6 

През извънредната ситуация научих, че 

провеждането на практическото обучение е 
възможно да бъде качествено без значение от 

обстоятелствата.  

6 

Че всяко едно нещо с което боравя ме учи.  3 

Че трябва да сме по-гъвкави и мобилни. 1 

Не сме подготвени за такава ситуация. 1 

Много по трудно. 1 

Не е много ефективно. 4 

Нищо ново не научих. 1 

Отговарящите се водят от собственото си разбиране за общата 

ситуация и очакванията си за практическо преддипломно обучение, 

затова се ограничаваме само в тяхното представяне в таблици 5 и 6.  

Въпреки това си струва да се отбележи, че преобладаващата част от 

отговорите на въпроси 24 и 25 са позитивни. 

Изводи и заключение  

Изводите, които може да се направят от представеното проучване, 

са следните:   

Практическото обучение на студентите от специалност „Социална 

педагогика“ през летния семестър на учебната 2019-2020 година 

протича предимно дистанционно. 

В преобладаващия брой институции, ангажирани с 

преддипломния стаж, се използват познати на менторите и студентите 

средства за комуникация. 

Решението за използваните инструменти за дистанционно 

практическо обучение се взима съвместно в повече от 2/3 от случаите. 
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Студентите оценяват така организираното практическо обучение 

като положително, развиващо ги. 

Въпреки извънредната ситуация, преддипломната практика на 

студентите, по тяхно мнение и по мнение на менторите, протича 

успешно. 

С описаната по-горе организация на практиките на студентите от 

3 и 4 курс и представеното проучване се цели да се изведат особеностите 

на практическото обучение на студентите по социална педагогика в 

извънредна епидемична ситуация и по този начин се подпомогне 

оценката на риска при планирането и организирането на този род 

обучение в бъдеще. 

Договори с институции, които провеждат практическо обучение, 

се сключват в началото на учебната година и са със срок на действие до 

края й. Преди подписването на договор следва да се проучат 

възможностите на евентуалната обучаваща институция за дистанционно 

провеждане на всеки един етап от практиката – хоспитиране, текуща 

практика, преддипломен стаж. Да се състави списък от алтернативни 

дейности в онлайн среда, за които студентите да получават практическо 

обучение. За предпочитане е поне един ден от съответния етап да 

преминава дистанционно, като това става приоритетно с технически 

устройства, с които разполагат клиентите на съответната институция. 

Това, на свой ред, води до целенасочена подготовка на студентите за 

работа с клиенти дистанционно и в дигитална среда. Ръководителите на 

практиката следва да се ангажират със съставянето на формуляр за 

описване на този студентски опит. Друга отговорност на 

ръководителите на практиката може да бъде изработването на анкетен 

лист, чрез който в началото на съответния етап от практическото 

обучение за всеки студент-практикант да се актуализира информацията, 

свързана с пълноценното му участие в практическото обучение. 
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STUDY OF SATISFACTION OF STUDENTS FROM  

THE NON-PRESENCE FORM OF EMERGENCY STUDY 

Milen Valchev Dimitrov 

 

Abstract: In the present study review is presented of the distance form of 

academic training of students from the Faculty of Education of Trakia University - 
Stara Zagora in music disciplines, which is carried out in a state of emergency. 

Emphasis is placed on the level of student satisfaction in terms of its pedagogical 

effectiveness. 

Key words: distance learning, academic training, music 

 

Теоретична обосновка 

Новите алтернативни форми за обучение, включващи 

технологиите с техните фундаментални интерактивни функции, в 

определени случаи, далеч надхвърлят образователните ефекти и 

преодоляват ограниченията на традиционното.  

Дистанционното обучение като педагогически феномен е 

следствие на прогресивни, консеквентни процеси от техническо и 

апаратно естество, система от медии и технологии, паралелна 

съвкупност, включваща образователни традиции и ценности. 

Дефинирането му от водещи изследователи в областта, подчертава 

основните му същностни характеристики, които го отличават от други 

обучителни форми. Без да се навлиза в детайлност е очевидно,  че всяка 

една от тях почти изчерпва съдържателно понятието „дистанция“. 

Признакът отдалеченост присъства осезаемо във всички налични 

определения от самото му възникване на дистанционното обучение до 

съвременните му проявления, превъплъщения и синтези. Още през 

далечната 1996 година, М. Мур и Дж.Карслей  трасират определена 

смислова рамка, в която го определят като „Планирано обучение, което 
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нормално протича на място, различно от това на преподаването“ 

(Moore, M., G. Kearsley, 1996). Прегледът на съществуващите 

дефинитивни твърдения, свързани с неговото изследване, установява 

разнообразни интерпретативи, които по никакъв начин не предполагат 

разнозначни смислови трактовки. 

През 1997 година Джорж Хил извежда следното определение за 

дистанционното обучение: „Напътствия към човек, който се обучава 

на различно място и време от това на преподавателите или другите 

обучаващи се“. През същата година изследователят Б. Уилис се опитва 

да детайлизира акцентите на отдалеченост и допълва: „Дистанционно 

обучение има, когато преподавателят и обучаващите се са отделени 

физически и когато технологиите в съчетание с директно общуване се 

използват за осъществяване на връзка между двете страни“ (Hill, 

1997). 

Ретроспекцията очертава ранните опити за прилагане на модерно 

дистанционно обучение, които ни връщат в далечната 1840 година в  

Лондон, където, използвайки новосъздадена пощенска служба „penny 

post, чрез двустранна кореспонденция, Исаак Питман изпраща 

материали и задачи по стенография към обучаваните. Те трябвало да 

бъдат изпълнени и изпратени обратно за оценяване. Тази практика се 

оказва изключително перспективна и на по-късен етап се популяризира 

и усъвършенства. В специализираната литература се счита, че този 

първи опит отбелязва първи, начален етап при употреба на 

дистанционна форма на обучение. През 1898 година, обучаваща система 

от този тип използва Ханс Хермод за помагане на онези негови студенти, 

които са били възпрепятствани да посещават учебни занятия. Той е 

основател на образователна институция, наричана Hermods-NKI Skolan 

в Швеция. (Hallak и др., 1997) 

Базирано на подобен принцип се реализира подготовката в 

множество учебни институции, които предоставят т.н. кореспондентска 

форма на обучение. По отношение на модифицираната ѝ употреба, е 

необходимо да се уточни, че тя намира своите многобройни 

привърженици и последователи в педагогическата общност и в 

съвремието. Утвърденото дистанционно обучение, базирано на 

кореспонденция, еволюира и се обогатява с възможностите на новите 

информационни и комуникационни технологии. Електронната поща, 

използвана като канал за комуникация между субектите в 

дистанционното обучение, модифицира радикално кореспондентската 
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форма. Съобщенията се изпращат успешно за кратко време на дълги 

разстояния, а получателите могат да отговорят в удобно време и от всяко 

местоположение, използвайки различни апаратни устройства. Разбира 

се, тази гъвкавост и ефективност се дължи на глобалната мрежа – 

Интернет, която /освен всичко друго/ е неизчерпаем източник на 

ресурси, функции, продукти и приложения, намиращи своите проекции 

и употреба в образователния процес.  
Прегледът на генетичните връзки на обучението от разстояние  ни 

връща в зората на медийната му приложимост, когато през 1970 година 

Томас Фостър от Пенсилвания публикува инструкции и указания за 

безопасност, целящи повишаване информираността и познанията на 

работниците в мините, използвайки собствения си вестник.  По-късно се 

наблюдава масово използване на тази практика, разнообразие от 

тиражирани печатни, образователни и информационни материали за 

обучителни цели.   

Съществен принос за развитието на дистанционното обучение 

имат  радио и телевизионните излъчвания,  които предизвикват 

скокообразен преход към нов етап в усъвършенстването на 

технологиите, а в образователен аспект те имат първостепенна роля за 

осъществяване на разнообразни обучителни курсове. Употребата им за 

педагогически цели оформя нов облик на дистанционното обучение и 

фиксира следващ етап в развитието му. 

През 60-те и 70-те години на XX  век специалистите в 

образованието активно използват медии, аудио и видеозаписи, радио и 

телевизионни предавания, библиотечни ресурси, ръководства и 

методически пособия - в комбинация. По този начин, предоставените 

възможности за подготовка и квалификация на обучаеми, които по 

някакъв начин са възпрепятствани да посещават класните стаи или се 

намират на различни географски разстояния, се умножават 

многократно. 
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Диаграма № 1. Етапи на развитие на дистанционното обучение, 

базирани на различни модели 

Несъмнено образованието в дигиталния свят следва 

еволюционните технологични процеси и закономерно в научните 

източници се появява терминологично разнообразие,  свързано с 

електронното обучение като обобщаваща образователна концепция   за   

учене  с   компютър,   свързан   в   мрежа.  

В научната литература съществува значителен набор от 

теоретични трактовки и дефинитивни твърдения за електронното 

обучение, а в основата на съдържанието им се пренамират 

преповторения на същностните  характеристики на процеса. Става ясно, 

че той е съвкупност от обучителни практики и инструменти, определени 

като „информационна и комуникационна технология, работеща 

посредством интернет, която осигурява електронен обмен на 

информация с учебна цел, по всяко или в точно определено време“ 

(Tawila, Ismaila, Asshaaria, Osmana, Nopiaha, 2011). 

Подобно широко определение, ориентирано към резултативността 

от обучението и ефективността на виртуалната педагогическа 

комуникация, се пренамира в доклад на Европейската комисия, където 

електронното учене е дефинирано като „ориентиран към учещия подход 

на използване на нови мултимедийни технологии и Интернет за 

подобряване на качеството на учене чрез улесняване на достъпа до 

ресурси и услуги, както и до отдалечен обмен и колаборация”. 

Независимо от образователните позитиви, които носят цифровите 

технологии, международните проучвания установяват, че те все още не 

са напълно интегрирани в преподаването и ученето. Тук е мястото да 

бъде уточнено, че този процес е продължителен и сложен, зависещ от 

множество перманентно изменящи се фактори. Въпреки критичните 
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бележки за лимитирана употреба на технологии в образователното 

пространство, при дистанционното обучение с Интернет в условията на 

извънредно положение, се наблюдават ефективни и разнообразни 

дигитални решения, които елиминират част от съществуващите 

дефицити и по неоспорим начин очертават нови проекции за реализация 

в обучението.  

Несъмнено трябва да бъде направено уточнението, че в масовата 

практика термините Интернет и Уеб са употребявани като синонимни, 

но разликата между тях е съществена. Интернет е глобална система от 

компютърни мрежи, а уеб е една от услугите, представляваща от 

взаимно свързани хипертекстови документи (текст, изображение, звук, 

видео, препратки към разнообразна информация), достъпни през 

Интернет.  

В съвременната специализирана литература са описани 

наличните технологии, използвани в електронното дистанционно 

обучение, разделени в две големи категории – синхронна и 

асинхронна. (Prohorets, Plekhanova, 2015) 

 

Диаграма № 2. Синхронна и асинхронна технология 

Синхронната технология предполага субектите в обучението да 

участват в процеса по едно и също реално време, което изисква 

специфична организация и точен график. Тази дистанционна форма 

създава усет за конвенционална академична подготовка в утвърдените 

присъствени основни организационни форми при теоретично и 

практическо обучение: лекции и семинарни упражнения, въпреки 

съществуващото пространствено  разделение. Ефективността на 

осъществяване зависи от  качественото планиране на дейността, 

организацията на групата, подходите при провеждане на занятията. 

По-интересна и по-често използвана е втората форма на обучение, при 
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която преподавателите и учащите общуват по различно време. 

Асинхронната технология е процес при който обучението е в 

различно време, а участниците имат възможност да използват 

предоставените материали по собствен график, т.е. отпада 

задължителното условие субектите да се включват едновременно в 

точно определен времеви диапазон.  Основно преимущество на 

асинхронното обучение пред синхронното е самостоятелността на 

студентите, които сами определят темп и ритъм на учене. От друга 

гледна точка, при тази технология обучаемите задължително трябва 

да притежават компютърна грамотност и практически умения за 

работа с определени програмни продукти за решаване на разнородни 

образователни задачи. Работата с обучителни материали, при които 

данните са представени в различни - текстови, графични, видео и 

звукови формати, предполага използването на трансверсални 

(преносими) компетентности. Според Петров и Темникова 

„пренасянето предполага активна работа на мисълта и преди всичко 

обобщение. Последното от своя страна пък изисква актуализиране на 

наличните знания, умения, навици, отношения с оглед ориентиране в 

нова задача /анализ, абстрахиране/, създаване условия за 

квалифициране на даден обект и подвеждането му под понятие, 

свързване новата с аналогични задачи“.  (Petrov, Temnikova, 2017) 

Ученето при дистанционно обучение в асинхронна среда се 

характеризира с висока степен на самостоятелност и полезност, тъй 

като предоставя възможност на всеки студент да прояви 

индивидуалните си предпочитания, да проявява творчество, да 

доказва себе си в конкурентна среда. Същевременно липсата на 

социален контакт с останалите субекти в обучението е основен 

недостатък, който следва да бъде преодолян с паралелната употреба 

на различни комуникационни форми. В следващата таблица са 

представени видовете дистанционно обучение според времето и 

мястото на участниците в учебния процес: 
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Таблица № 1  

Видове дистанционно обучение според времето и мястото на 

участниците 

СИНХРОННО  

(ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ) 

АСИНХРОННО  

(В РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ) 

Дистанционно обучение в 

реално време 
Разпределено обучение 

(Distributed Education) 

 Видеоконференции 

 Уеб-конферентни връзки 

 Телефония 
 Аудио подкастове и 

стрийминг 

 Чат 

 Онлайн платформи 

  Блогове, сайтове 

  Електронна поща 

 Съобщения, форуми 

  Виртуални библиотеки 

Съществен акцент и при двата вида обучение е взаимодействие, 

което е наложително на три нива: 

- преподаватели, студенти, учебно съдържание;  

- преподаватели и обучаеми; 

- студентите в групата. 

 Приемайки фактите, че живеем, учим, работим в 

безпрецедентна обстановка, огромно предизвикателство, пред което 

се изправят образователните институции се свързва с реализация на 

обучение по начин, който максимално да доближава естествената, 

присъствена учебна работна атмосфера.  

В тази студия дистанционното обучение, алтернативна 

образователна форма на присъственото, не се разглежда като 

компенсаторно средство за комуникация и представяне на научна 

информация чрез технологии, а като  дублетен образ на ефективен 

образователен процес.  

Университетите от години работят със специално създадени 

онлайн курсове и електронни платформи за обучение, а 

дистанционната форма е  добре установена практика във висшето 

образование. В електронната система на Тракийски университет са 

налични  внушително количество курсове, електронни учебници, 

образователни ресурси и препратки, стриктно организирани по начин, 

който предполага възможно най-качествена учебната среда. 

Преподаватели и студенти са подготвени за предизвикателствата и  ги 
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посрещнат спокойно и уверено.  

Въпреки това, академичната подготовка с дистанционно 

обучение по учебни дисциплини, свързани с изкуствата, изисква 

повишено внимание и допълнителна ресурсна осигуреност, 

организирани в процесуална, функционална и комуникативна цялост.  

  В йерархичната структура на професионалните педагогически 

умения на детския и начален учител, ключова позиция заема 

музикалната компетентност, знания и умения, свързани с теоретичните 

основи на музиката, прилагани в упражнения и усвоявани паралелно с 

натрупването на слухов опит. Цялостният облик на музикалната 

компетентност на студентите, необходим  за  провеждане  на  

качествен възпитателен и учебен процес в детската градина и начален 

етап на основната образователна степен, се конфигурира от обобщени 

зони на компетенции (музикално-слухова, музикално-граматическа, 

музикално-изпълнителска, музикално-педагогическа), продиктувани от 

художествено-творческата същност на музиката. Несъмнено, 

академичната музикална подготовка протича най-успешно и най-

ефективно в аудиториите, където устойчиво се проявяват предимствата 

на присъственото обучение. 

Как и с какво да бъде заменена тази доказала се образователна 

форма? Как да се бъдат използвани и приложени по-съществените 

преимущества на присъственото обучение, така, че то да се 

репрезентира от разстояние? 

По какъв начин могат да се сведат до минимум техническите 

затруднения и проблеми, свързани с управление и достъп до 

електронните ресурси? 

Възможен ли е гъвкав, бърз и плавен адаптационен  преход към 

процес на учене, в която участващите субекти са пространствено 

дистанцирани, и това да не причинява дискомфорт, да не рефлектира 

неблагоприятно върху ефективността на обучение? 

Отговорите на тези въпроси, както може да се предположи, са 

доста сложни и нееднозначни. Те извеждат други, които са 

предпоставка за задълбочени дебати в рамките на научната и 

музикално-педагогическа общности, начало на множество 

проучвания и изследователска работа. 

Един опит за осъществяване на рационалната педагогическа идея 

за обучение от дистанция на студенти от Педагогически факултет на 

Тракийския университет - Стара Загора, е разработената и изградена 
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музикално-технологична платформа,  включваща комбинирана 

технология от синхронна комуникация и асинхронна форма на 

електронно обучение. Записано по различен начин, платформата 

представлява адаптиран дистанционен вариант на присъствената 

академично-аудиторна подготовка на студентите, приложен в 

условията на извънредно положение в ситуация на епидемична 

обстановка.  

Конструкцията се основава на основополагащи изследвания и 

доказани педагогически практики, ефективни преподавателски и 

учебни подходи, описани в научната литература.   Използваните 

дигитални ресурси за постигане на поставените образователни цели, 

които са приложени в асинхронна среда, са оригинални продукти и 

технологични еквиваленти на учебници и помагала, видео и звук.   

Видеоконферентният канал за синхронна комуникация се 

администрира през служебен акаунт в системата на Тракийски 

университет, с употребата на приложението Google Meet, а връзката е 

достъпна от всеки мобилен и стационарен компютър, таблет, 

смартфон - през персонален електронен профил. От студентите се 

изисква да се присъединят към синхронната аудиовизуална среща по 

график, в определен ден и час. За осигуряване на високо качество при 

провеждане на обучението е необходимо наличие на стабилна 

свързаност с Интернет. На пръв поглед, организираният процес не се 

различава значително от системите за провеждане на уебинари 

(онлайн семинари) и онлайн конференции. От друга страна, при по-

детайлно вникване, този вид синхронно обучение е подчинено на 

музикалната практика, която налага наличие на множество 

технически, апаратни и музикални устройства, необходими за 

предаване и приемане на качествен звук. Създадена за университетски 

цели, тази среда за обучение може да бъде определена като локална. 

Характерните особености и специфика,  които оформят цялостния ѝ 

облик, аргументират убедително нейната употреба за академични 

цели и са подходяща обосновка за определянето ѝ като: „виртуално 

музикално студио с педагогическо предназначение“. 

Студиото е оборудвано с допълнителни периферни, музикални и 

апаратни устройства, а създадената обстановка предразполага 

студентите да се чувстват комфортно. По този начин се преодоляват 

част от границите между присъственото и дистанционно обучение. 

Осезаемо обучаемите придобиват усет за обучение в  група, въпреки 
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съществуващата физическата дистанция. В технически и технологичен 

контекст, синхронната видеоконферентна връзка е обвързана с 

потребностите на академична подготовка по учебни дисциплини в 

областта на музиката, т.е. тя е зависима контекстно. Това оправдава 

отсъствието на някои от основните конструктивни компоненти, 

присъстващи в апаратното осигуряване на видеоконферентните студиа, 

както ѝ липсата на специалисти, без които е немислима работата в 

професионалните звукозаписни, музикални и речеви студиа. В този 

смисъл, лекторът съвместява ролите на преподавател, презентатор, 

тонрежисьор, оператор, изпълнител, осветител, което изисква 

продължителна предварителна подготовка и наличие на набор от 

професионални и технически компетенции.  

Необходимите аудио, видео, текстови, графични и нотни 

материали са приложени в специално разработен информационен уеб 

сайт, създаден за целите на обучение в асинхронна среда. На 

страниците му е приложен точен разпис на учебните занятия  и 

препратка (линк) към конферентната връзка в реално време.  

https://sites.google.com/site/musicassistant1 

Тук е мястото да бъде направено уточнение, че употребата на 

приложените ресурси не се разглежда като Web – базирано обучение 

в широк смисъл, а  като учебна среда,  композиционно организирана  и 

неделима съставна от фазите на обучителния процес. Последното 

означава, че WWW се използва за представяне и достъп до 

необходимите материали, което осигурява предимство при избора на 

подходящ формат за представяне на учебно съдържание. 

В следващата диаграма са онагледени част от мултимедийните 

дигитални ресурси, достъпни на страниците на специализирания сайт. 

 

Диаграма № 3. Мултимедийни дигитални ресурси 

https://sites.google.com/site/musicassistant1
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В научната литература съществуват различни теоретични 

трактовки за смесените варианти на обучение, включващи синхронна и 

асинхронна форма, но всички те се свеждат до общото разбиране, че 

това е комбинация от среди за обучение, изискваща от субектите в 

обучението да имат компютърна грамотност и компетенции за работа с 

определено програмно осигуряване.  

От друга страна този комбиниран вариант на виртуално обучение 

може да се сравни с присъствената форма, с тази разлика, че значителна 

част от информационните и мултимедийни масиви са систематизирани, 

приложени и се проектират от страниците в интернет. Изградената 

композиционна система на взаимодействие, съчетана с паралелно 

представяните мултимедийни ресурси и реални музикални изпълнения 

(примери, модели), както и интерактивните масиви от учебна 

информация, поднесени в асинхронна среда, се разглежда като 

мултипликатор на едно от многобройните педагогически проявления на 

електронното обучение от дистанция. Предназначена за академичната 

подготовка на студенти от Педагогически факултет на Тракийския 

университет - Стара Загора, за обучение по учебните дисциплини в 

сферата на музикалното изкуство (Теория на музиката, Методика на 

обучението по музика в детската градина и 1-4 клас, Разработване на 

музикална презентация, Музикално-компютърни технологии в 

обучението, Електронен музикален инструмент/софтуер за нотация) 

системата подлежи на актуализация при установяване на дефицити и 

несъвършенства. 

Това на практика означава, че смесването на синхронен и 

асинхронен  вариант може да се приеме като хибридна форма на 

дистанционно, електронно обучение (в тесен смисъл), което е 

съобразено с възможността на студентите да регулират и избират 

собствен темп на подготовка при изграждане и развитие на музикално-

слухова, музикално-граматическа, музикално-изпълнителска и 

музикално-педагогическа компетентности.  

Детайлен схематичен изглед на  апаратната част във виртуалното 

музикално студио е представена в следващата диаграма.   
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Диаграма № 4. Апаратната част във виртуалното музикално 

студио 

Легенда: 

1. 4. Стационарен и мобилен 
компютър 

2. 3. Външен микрофон и камера 

5.  Смесителен пулт – миксер 

6.  Електронен клавишен 
инструмент 

7.  Активни озвучителни тела - 

тонколони 

8.  Озвучително тяло с безжична 
връзка -  Bluetooth  

9.  Портативно апаратно 

устройство - смартфон 

10. Мултимедиен проектор 
11. Проекционен екран 

12. Студийно осветление 

 

Доколко е успешно обучението и постига ли то поставените 

цели? 

Установяване на нивото на студентската удовлетвореност е един 

от инструментите за измерване на качеството на обучение. В 

специализираната литература Applegate дефинира удовлетвореността 

като „индивидуална емоционална реакция на ползващите определена 

услуга“, а Franlin и Nitecki   детайлизират, че  „удовлетвореността 

представлява опита на ползвателите“ (Applegate, 1997;  Br Franklin and 

Nitecki, 1999). 

Разбира се, ключова роля за верифициране на системата имат  

обучаемите, изразявайки  мнението си, по отношение на 

педагогическата ѝ ефективност, с което да я посочат като пълноценна 
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обучителна практика или да я припознаят като нейна имитационна ерзац 

форма.  
Измерването  на  студентската  удовлетвореност  е  наложително 

в този случай, защото  тя  е индикатор и катализатор на следващи 

процеси, свързани с актуализация и модернизация на представената 

хибридна форма на обучение. Разбираемо е, че всичко това пряко 

рефлектира върху качеството на академичната подготовка. Въпреки, че 

всеобхватно дефиниране на качеството не е възможно и 

целесъобразно, но един от основните му показатели е студентската 

удовлетвореност. 

 Нейното измерване е процес, свързващ в едно цяло – 

очакванията на студентите към предстоящата академична подготовка; 

успешно включване в обучението и усвояване на знания, формиране 

на умения и компетенции; натрупване на ценен опит от техническо и 

технологично естество; оценка, съобразена със собствените възгледи 

и очаквания за качество. Схематично представен, процесът е 

онагледен в диаграма № 5, а  основните фактори, които студентите 

съблюдават при изразяване на удовлетвореността си са обобщени в 

диаграма №6. 

  

Диаграма № 5. Измерване на 

удовлетвореността 

Диаграма № 6. Фактори при 

изразяване на 

удовлетвореността 

В хода на дистанционната академична подготовка е  реализирано 

анкетно проучване, с което се цели систематизиране и анализ на 

изразените впечатления и нагласи на студентите към практическото 

приложение на този хибриден вид електронно дистанционно обучение 

- в образователен контекст. Респондентите (186 на брой), са обучавани 
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и участват в обучението по теоретични, изпълнителски, практико-

приложни учебни дисциплини в областта на музиката в Педагогически 

факултет при Тракийския университет – Стара Загора. 

За регистриране на нагласите и измерване на удовлетвореността от 

обучението са използвани 16 индикатори в три области на оценяване – 

„техническа обезпеченост и достъпност“, „преподаватели и учебни 

ресурси“, „организация на учебния процес“, както и един индикатор за 

обща удовлетвореност. По всеки един от тях респондентите изразяват 

отношението си по 5 степенна скала, където 1 е най-ниско равнище, а 5 

най-високо. Предвидена е позиция „нямам мнение“. 

 За постигането на целта е използвана частично стандартизирана 

анкета (разработена в Google формуляри) с включени 27 въпроси, които 

са предварително формулирани и структурирани в определена 

последователност.  

 

Фиг. 1. Анкетна карта 

Резюмирайки въпросите от проучването, обект на настоящия 

анализ, е наложително да се посочи различията им по вид, които 

изграждат синтетичния характер на анкетата. Въпросите са от тип 

„закрити” с предварително зададени отговори; „закрити скалирани” с 

възможност за избор на положителна или отрицателна степен на 

изразеност; „отворени“, при които респондентите попълват своето 

лично гледище по проблемите. 

Въпросите в анкетната карти са разделени условно в пет секции:  

I. Лични данни. 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

131 
 

II. Въпроси, отнасящи се до техническата обезпеченост и 

степента на достъпност при включване в дистанционно обучение на 

студентите от Педагогически факултет на Тракийския университет. 

III. Организацията на учебния процес. 

IV. Удовлетвореност от лектори и представени учебни 

материали. 

V. Обща удовлетвореност от дистанционното обучение по 

учебните дисциплини в областта на музиката, реализирано в 

условията на извънредно положение. 

Проучването е планирано и реализирано съобразно целите за 

подобряване качеството на дистанционното електронно обучение във 

времето от 01април до 31 юли 2020 година. Събраната информация от 

отговорите по въпросите от анкетната карта е анонимна. Тя се използва 

само с научна цел. Участието на студентите в проучването е 

доброволно. Сравнителният анализ на относителни дялове и 

обобщените резултати от тях са представени в проценти и брой 

отговори. Акцентът попада не толкова върху количествената им 

измеримост, а върху обзорно-аналитична им значимост. Изводите и 

обобщенията са базирани само в контекста на проведеното проучване. 

Представяне на обобщените резултати, в процентно разпределение 

на отговорите на всеки въпрос, и анализ на получените данни 

За разпределението на студентите по полова принадлежност, 

местоживеене и форма на обучение са използвани въпроси-филтри, 

диференциращи респондентите по определени признаци.  

Систематизирани, данните са представени в следващата таблица. 

Таблица № 2 

Разпределение на студенти 

 Пол 

Жени/ 

мъже 

Местоживеене 

Ст.Загора/Друго 

Трудова заетост 

Да/Не 

ОКС 

Бакалавър/ 

Магистър 

Форма на 

обучение 

Редовна/ 

Задочна 

Брой 184/2 47/138 112/74 166/19 99/87 

% 99/1 25,4/74,6 60,5/39,5 89,7/10,3 53,5/46,5 

Въпросите в анкетната карта са формулирани в съответствие 

целите на изследването и  съобразени със Закона за защита на личните 

данни. Представената информация в тази студия съдържа данни,  които 

изключват евентуална идентификация на конкретен респондент, 
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участник в проучването.  

Съществува известна вероятност, фокусът на  внимание да бъде 

изместен от факта, че 99% от попълнилите анкетната карта студенти са 

от женски пол. Не е необходим сравнителен анализ на относителните 

дялове, въпреки, че извадката няма представителен характер, за да 

се установи продължаващата тенденция на феминизиране на 

учителската професия, регистрирана през 2017 година в проучване 

на Евростат. Във всички случаи обаче не бива да се счита, че мъжко 

присъствие на респонденти в анкетирането е статистическа грешка.  

Липсата на паритет по никакъв начин не влияе върху 

верификацията и достоверността на получените резултати. 

Доказателственият материал, извлечен от отговорите от анкетата, 

посочва, че 100% от респондентите са се включили успешно в 

електронното обучение при неговото стартиране. При студентите, 

участници във виртуалното обучение от цикъла от музикално-

теоретични и практико-приложни  учебни дисциплини,  не се 

установява недостиг на апаратни устройства и/или интернет връзка, 

които са необходими предпоставки за осъществяването на качествена 

дистанционна академична подготовка.  

Таблица № 3.  

Свързаност с Интернет и използвани апаратни устройства 

 Достъп до интернет Използвани апаратни устройства 
Мобилен компютър/ 

Стационарен/ Смартфон/ Друго Неограничен/ 

Ограничен 

Кабелен/ Фибро-

оптичен/ Безжичен 

Брой 173/15 70/24/92 68/39/71/7 

% 92/8 37,6/ 13/ 49,4 36,8/21,1/38,4/3,7 

Осигуреността на студентите с цифрови устройства и интернет се 

потвърждават от получените отговори. Преобладаващата част от 

респондентите (58%) разполагат със стационарен и/или мобилен 

компютър у дома си, а други (42%) предпочитат да се включват в 

обучението със смартфони и портативни апаратни устройства. 

С въпросите от втори модул в анкетната карта се цели детайлност 

при установяване на техническата обезпеченост, както и уточняване на 

степента на достъпност при включване в (синхронната и асинхронна 

форми) на дистанционно обучение. 

Следва въпрос, свързан с наличността на най-необходимите 

входни и изходни устройства за успешно използване на приложените 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

133 
 

електронни ресурси в асинхронна среда, както и тази хардуерна 

осигуреност, която студентите използват за пълноценна комуникация и 

удобство при включване във виртуалното музикално студио. 

Таблица № 4.  

Входни и изходни устройства 

Входни и изходни 
устройства 

Брой/Процент Входни и изходни 
устройства 

Брой/Процент 

Компютърна 
клавиатура 

20/ 10,75 Принтер 12/ 6,45 

Уеб камера 15/ 8,06 Midi контролер 5/ 2,69 

Слушалки 21/ 11,29 Всички устройства са 

вградени 

17/ 9,14 

Микрофон 6/ 3,23 Не са необходими 32/ 17,20 

Допълнителен 

монитор 

2/ 1,08 

Озвучителни тела 23/ 12,37 

Приятно впечатление прави фактът, че обучаваните очертават 

доста пъстра палитра от периферни устройства, които използват при 

подготовката си, както и по времето на виртуално обучение.  

В паралел с това е формулиран  въпрос, чийто отговори изискват 

от студентите да посочат  лесно ли се присъединяват към системата за  

синхронна комуникация и имат ли бърз достъп до приложените 

ресурси в асинхронна среда. 

Таблица № 5.  

Достъп до виртуалното студио и дигиталните ресурси 

Достъп до виртуалното студио 

(синхронно обучение) 

 

Брой/% 

Достъп до ресурсите в 

специализирания уеб сайт   

(асинхронно обучение) 

Много лесен 126/67,74 108/ 58,06 

До известна степен лесен 49/ 26,34 42/ 22,58 

До известна степен труден 8/ 4,30 8/ 4,30 

Труден 1/0,5 2/1 

Не успявам да се включа 2/1 0 

Нямам мнение 0 8/ 4,30 

Подреждането и скалирането на отговорите предизвиква 

любопитство и професионален интерес. Очевиден е превесът на 

отговорите за улеснен достъп, което се обяснява с наличието на ниво от 

изградени дигитални компетенции у студентите и мотивация, 
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предизвикана от това, че учебните дисциплини са сферата на 

музикалното изкуство. Не са за пренебрегване данните, които насочват 

вниманието към отказ за изразяване на мнение. Те са тревожен 

показател за съществуването на предпазливост и наличие на известни 

инерционни процеси, страхове и специално отношение към прилагането 

на електронни ресурси в обучението. Разбира се, тези констатации не 

изключват известна степен на субективност при интерпретиране на 

резултатите, включваща изводи и заключения, които са повлияни от 

прекомерна мнителност.  За разлика от неизразените мнения, по 

проблема - дали ще има приложение в бъдеще така разработената 

система за обучение от дистанция в академичната подготовка на 

студенти, повече от 92 % от респондентите дават отговор „да“ или „по-

скоро да“ и едва 12% са скептично настроени, което потвърждава 

позитивна нагласа у младите хора за използването на дистанционна 

форма на обучение в академичната подготовка. 

Аналогично се проучва мнението на респондентите за 

качеството на визуален, вербален и писмен  контакт между субектите, 

участници във виртуалното обучение. 

Таблица № 6.  

Оценка на комуникацията 

Визуален, вербален и писмен 

контакт между субектите 

Визуален 

контакт 

Вербална 

комуникация 

Писмено 

общуване 

Отличен 102/ 54,84 90/ 48,3 120/64,52 

Много добър 55/ 29,57 48/ 25,8 32/17,2 

Добър 26/ 14 27/ 14,5 21/11,29 

Посредствен 2/1 7/ 3,76 2/1 

Лош 0 11/ 5,91 7/3,76 

Нямам мнение 3/ 1,6 3/1,6 4/2,1 

Оценката на респондентите за формите на контакт и 

визуализация е сравнително висока. Радващо е, че обучаваните 

отчитат безспорните предимствата на качественото педагогическо 

общуване, както за целите на академичната подготовка, така и за 

индивидуалното си личностно развитие и  успешност. Обезпокоителен 

е фактът, че около 5% от попълнилите анкетната карта определят 

начините на контакт между субектите в обучението като 

„посредствени“.  Разбира се, вероятно тези респонденти имат своите 

основания за неудовлетвореност, но все пак е редно да бъдат отчетени и 

следните субективни фактори, които оказват пряко влияние върху 
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оценяване на качеството на визуален, вербален и писмен  контакт. 

Някои от по-значимите от тях са: необичайната обстановка, 

променената учебна среда, липсата на жив контакт между субектите, 

отделеното време за технически и апаратни манипулации, технологично 

усложнен начин за невербален и вербален контакт,  липсата на 

възможност за живо общуване.  
 Безспорно могат да бъдат изброени още множество фактори, 

които рефлектират върху ефективността на комуникация, респективно 

оказват отрицателно въздействие върху качеството на учебния процес, 

но те се отчитат от всички участници в проведеното проучване.  

Аналогично, спектърът от затруднения и усложнения, които 

изпитват участниците в обучението от дистанция, се експонира и 

транслира при оценяване на нивото на комуникация и съгласуваност, 

между преподаватели и студенти, за седмичната и часова заетост във 

виртуалното обучение. Палитрата от мнения на студентите за 

предпочитана часова зона за обучение е твърде пъстра, но несъмнено 

данните са в корелационна зависимост с тези, които са представени от 

отговорите на въпроса за трудовата заетост на участниците в обучението 

от дистанция респонденти. 

Таблица № 7.  

Съгласуваност между субектите в обучението 

Комуникация и съгласуваност, между 
преподаватели и студенти, за 

седмичната и часова заетост във 

виртуалното обучение 

 

Предпочитана часова зона за 

обучение 

Отличен 62/ 33,5 8*00-12*00 97/52,4 

Много добър 56/ 30,3 13*00-17*00 44/23,8 

Добър 61/ 33 18*00-22*00 39/21,1 

Посредствен 6/3,2 Друго 5/2,7 

Лош 0 

Нямам мнение 0 

В различен контекст е оценката на анкетираните за съответствие 

на преподаваното с обявените теми в програма по конкретна учебна 

дисциплина. Въпросът е от тип бална оценка (оценъчна скала). В 

приложената таблица е видно  позиционирането  на  отговорите,  

разпределени  по нива,  брой отговорили и процентното им 

съотношение. 
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Таблица № 8.  

Съответствие на учебното съдържание и оценка на материалите 

Отговаря ли 

преподаваният 

материал на обявената 

учебна програма по 

дисциплината? 

Брой/ 

проценти 

Оценка на представените 

визуални, звукови, текстови и 

презентационни материали по 

време на дистанционното 

обучение в студиото 

Брой/ 

проценти 

Да, напълно 172/ 93 Много необходими и полезни 100/54,3 

Частично 9/ 4,9 Полезни  78/424 

Не отговаря 1/ 0,5 Удовлетворителни 2/1,1 

Нямам мнение 3/1,60 Неудовлетворителни 0 

 Нямам мнение 4/2,2 

Получените данни от отговорите на въпроса потвърждават ясно 

изразено съответствие. Посочените позиции „не отговаря“ и 

„удовлетворително“ попадат извън доверителния интервал и губят 

значимост при интерпретиране на резултатите. Младите хора са 

изключително чувствителни към усвояване на знания и формиране на 

собствените си умения в областта на музиката. През свободното си 

време те свободно манипулират с разнообразни технически устройства, 

изтеглят, съхраняват, споделят, разменят и редактират музика. Логично 

следва предположението, че мнението на анкетираните за дигиталните 

учебни материали е твърде критично, а високите им очаквания са 

продиктувани от ежедневните им музикални занимания с компютър или 

друга микропроцесорна техника. Високата оценка от респондентите 

инициира непрестанен стремеж към предприемане  на  действия  за 

регулярно и систематично подобряване и осъвременяване на 

представяните учебни ресурси. 

Таблица № 9.  

Оценка на електронните ресурси, приложени в сайта musicassistant 

Оценка на специализирания, 

информационен сайт   

https://sites.google.com/site/m

usicassistant1 

Брой/ 

процент

и 

Практическа полезност на 

наличните учебни материали и 

ресурси, приложени в сайта 

 

Брой/ 

процен

ти 

Интуитивен, 

систематизиран,  полезен 

125/ 
67,7 

Много полезни 111/60,

3 

Много добър, полезен 51/ 27,6 Полезни  65/35,3 

Посредствен 3/ 1,6 Удовлетворителни 0 

Не го използвам 0 Не ги използвам 5/2,7 

Нямам мнение 6/3,2 Нямам мнение 3/1,6 
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Категоричността, с която анкетираните отговарят на въпросите, 

потвърждава тезата за положителна изразеност на младежите към 

асинхронното обучение и наличие на практическата полезност от  

употребата на учебни ресурси, приложени за целите на академична 

подготовка. Разбира се,  оптималният модел на дистанционно обучение 

в хибридна учебна среда, предполага включване на определени 

организационно-методически и педагогически вербални инструкции и 

уточнения. Освен изброените, в процеса се включват семинарни 

упражнения, дискусии, наблюдения и демонстрации, консултации, 

разговори с гостуващи специалисти и гост-преподаватели. 

Ето защо, естественото, логично продължение на проучването 

следва установяване отношението на студентите за обучението в 

синхронна среда и оценяване на използвания подход за задържане на 

интерес.  

Таблица № 10.  

Оценка – преподаватели 

Яснота и достъпност при 

представяне на учебно 

съдържание и ресурси по 

време на дистанционното 

обучение в синхронна среда 

Брой/ 

проценти 

Адекватност на използвания 

подход и задържане на 

интерес у аудиторията 

Брой/ 

процент

и 

Достъпно, ясно, онагледено 107/ 54,3  5 

 

142/76,3

4 

По много добър начин 74/ 40,2  4 35/18,82 

Посредствено представяне 1/ 0,5  3 3/1,6 

Нямам мнение 2/1,1  2 1/0,5 

   1 1/0,5 

  Нямам мнение 4/2,15 

Този въпроси отчасти са свързвани начините на преподаване, 

както ѝ с утвърждаване на адекватни механизми и практики, ефективни 

преподавателски и учебни подходи за постигане на поставените 

образователни цели. Обобщените данни посочват, че анкетираните 

оценяват високо и имат позитивна нагласа по отношение на 

използваната хибридна форма на обучение от дистанция. 

Важно е да се уточни, че следващите въпроси са инсперирани от 

познавателен интерес към мнението, което изразяват респондентите, по 

отношение на възложените им практически задания и оценката, която 

дават по повод отношението при общуване по време на дистанционното 

обучение. 
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Таблица № 11.  

Оценка – преподаватели. Уместност на възложените задачи 

Толерантност и учтиво 

отношение между субектите в 

обучението 

Брой/ 

% 

Уместност на възложените 

практически задачи 

Брой/ 

% 

 5 

 

157/ 84,4  5 

 

128/ 
68,82 

 4 24/ 12,9  4 55/ 
29,57 

 3 3/ 1,6  3 2/1 

 2 0  2  

 1 0  1  

Нямам мнение 2/1 Нямам мнение 1/ 0,5 

Един от основните фактори  за установяване на нивото на 

удовлетвореност на студентите е спазване на правилата на добрия тон и 

отношението между субектите в обучението, което е предпоставка за  

създаване  благоприятна  колегиална  обстановка. Високата оценка на 

84% от респондентите е показател за една съществуването на 

подкрепяща среда, която съдейства за удовлетворяване на 

образователните потребности и постигането на най-добри резултати в 

студентската подготовка. Вторият  въпрос е свързан с конкретиката на 

възложените задания. Отговорите изключват предприемане  на  

коригиращи  действия и валидират уместността на поставените 

практически задачи, потвърждавайки , че те са от съществено значение 

за придобиване на педагогически компетентности. 
Таблица № 12. 

Обща удовлетвореност от обучението 

Оценка на удовлетвореността от дистанционното 
обучение по учебните дисциплини по музика  

Брой/ 

проценти 

 5 

 

120/ 64,5 

 4 30/ 16,13 

 3 12/ 6,45 

 2 0 

 1 0 

Нямам мнение 6/3,23 
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Отсъствието на поляритет на мнението за обща удовлетвореност 

на студентите позволява извеждането на следното твърдение: 

Проведеното систематично обучение в електронна среда от 

дистанция, включващо синхронна и асинхронна технологии, е 

възможност за генериране на образователни ефекти, които рефлектират 

върху одобрението и постигането на висок процент удовлетвореност 

сред обучаваните студенти. Резултатността и оценката по 

наблюдаваните области оказват влияние върху общата 

удовлетвореност като личностен конструкт. 

Заключение 

Възможно ли е традиционната академична подготовка по 

музикалните учебни дисциплини (в аудитория) да е съизмерима с  

тази, осъществена от дистанция? Въпреки наличието на различни 

мнения по този въпрос, неоспорим факт е, че обучението от 

разстояние изисква значително повече усилия, време и съблюдаване 

на критичните фактори, влияещи върху ефективната му употреба в 

педагогическата практика.  Дистанционното обучение е нещо много 

повече от процес за транслиране на информация, преодоляващ 

времевите и географски ограничения. Преподаването и ученето от 

разстояние представлява абстрактна конструкция със сложна 

структура, подчинена на специфично поставени цели,  индивидуални 

педагогически подходи и практики, технологии и методи.  

Високата степен на удовлетвореност, която посочват 

резултатите от проучването, отчита положителното отношение на 

студентите към проведеното обучение. Отговорите на въпросите от 

анкетната карта обособят нови проекции и гама от възможности за 

усъвършенстване на обучението от дистанция. Те предизвикват 

научен интерес и са предмет на по-мащабно изследване. 
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РЕЛАЦИЯТА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ – ПАНДЕМИЯ 

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда 

 

THE RELATIONSHIP HEALTH EDUCATION – PANDEMIC 

Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda 

 

Abstract: The article focuses on several main points. First of all, it is health as 

a concept, as a phenomenon in our lives. The second focus is the health education. 
The third focus is the situation of the pandemic, in which the whole world has been 

since the beginning of 2020 and its impact on the health education and health culture, 

both for children and for the elderly people. An analysis of the impact of the COVID-

19 pandemic on the health education process has been made. The possible 
conclusions and lessons from the difficult situation and as a consequence - results in 

the health education of adolescents and the health culture of adults were sought. The 

created complex circumstances in the life of people in the conditions of emergency 
and quarantine, which are a barrier for the health education of children and the 

healthy lifestyle of adults, are also analysed. Options have been sought for 

overcoming them and consolidating healthy habits in children. 

Keywords: health, health education, pandemic, habits, health culture 

 

Увод 

Настоящата 2020 г. постави света в изключително сложна 

ситуация. Новият вирус COVID-19 промени коренно дейността на 

обществото във всички сфери, но най-важното е, че застраши живота и 

здравето на всеки човек. В статията е направен анализ на отражението 

на пандемията от COVID-19 върху процеса на здравно възпитание. 

Потърсени са възможните изводи и уроци от създалата се тежка 

ситуация и като следствие – резултати в здравната възпитаност на 

подрастващи и здравната култура на възрастните. Анализирани са и 

създадените сложни обстоятелства в бита на хората в условията на 

извънредно положение и карантина, които са бариера за здравното 

възпитание на децата и здравословния начин на живот на възрастните. 

Потърсени са варианти за тяхното преодоляване и затвърдяване на 

здравословни навици и привички у децата. 
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Здраве – персонална и обществена ценност  

В кризисни периоди като днешния човечеството и всеки отделен 

човек много по-често обръща поглед към здравето и осъзнава неговата 

същност и значение. Здравето се определя като „състояние на пълно 

физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие 

на болест или немощ“ на гражданите (World Health Organization, 2020, 

p. 8; Health Law, 2020, Art. 2). Здравето е една от най-големите ценности, 

която определя начина и качеството на живот на човека. Здравето е 

ценност не само за отделния човек. То е ценно и за цялото общество. 

Здравното състояние на гражданите се отразява върху икономическото 

развитие и просперитета на държавата. От тази гледна точка здравето 

може да се визира като изключително важен, незаменим личен и 

обществен ресурс. Мъдростта на предците ни относно разбирането за 

ценността на здравето е предавана през вековете от поколение на 

поколение. Тя достига до нас закодирана и завещана в редица елементи 

в общуването, чрез които ние ежедневно и многократно изпращаме 

послания за здраве на близки и познати – с поздрава „Здравей“, с 

пожеланията „Да си жив и здрав“ и за здраве, с наздравиците и др. Тези 

послания са станали привичка в общуването ни. Често, забързани в 

ежедневието и вглъбени в грижи и ангажименти, не се замисляме и не 

вникваме в конкретните думи, изричаме ги рутинно, но въпреки това 

изпращаме наричания за най-ценното в света - за здраве.  

Здравето е даденост, с която обикновено човек се ражда, но то е 

изменчиво и динамично. С напредване на възрастта здравето 

постепенно се влошава. Често човек поради пренебрегване или 

подценяване води начин на живот, който силно застрашава или уврежда 

в една или друга степен неговото здраве – лоша хигиена, нездравословен 

начин на хранене, зависимости (алкохол, тютюнопушене, наркотични 

вещества), хиподинамия и др. Върху нас действат и обективни фактори, 

които по някакъв начин увреждат здравето ни. Комплексът фактори, от 

които зависи здравето, обобщено са представени на фиг. 1. 
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Фиг. 1. Фактори, влияещи върху здравето 

В зависимост от своите характеристики както субективните, така 

и обективните фактори могат да укрепят здравето на човека или 

сериозно да го увредят, а от тук да ограничат дейността му, влошат или 

застрашат живота му. Един от най-значимите фактори за здравето на 

човека е самият той с неговия начин на живот. Това налага сериозна 

грижа за поддържане на здравното състояние на гражданите, но и за 

формиране у тях на висока здравна култура, на лична и осъзната 

отговорност за собственото здраве. Механизъм за постигане на тези 

резултати е здравното възпитание.  

Здравно възпитание  

Здравното възпитание е изключително значим процес, подготвящ 

младата личност за пълноценно и жизнерадостно бъдеще. Той е 

целенасочен и многостранен, организиран, продължителен и 

противоречив процес на взаимодействие между възпитатели и 

възпитаници с цел правилно „формиране и укрепване на физическото и 

психическо здраве на детето и юношата, хармоничното им развитие като 

дееспособни и жизнеспособни личности“ (Kostova, 2000, р. 108).  

Крайната цел и резултат на здравното възпитание е не само да се 

отгледа здраво поколение, но да се възпита това поколение, да се 

изградят у всяко дете и подрастващ  навици, привички и съзнание за 

здравословен начин на живот и поддържане на собственото си здраве, 

да се подготвят като бъдещи пълноценни граждани на обществото. 

Здравното възпитание формира у младите хора здравна култура, която 

да бъде основа и източник на здравословен начин на живот и 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

145 
 

предпоставка за по-добро качество на живота и дейността на личността 

и нейното дълголетие. 

С. Чавдарова-Костова акцентира икономическия и социален ефект 

на физическото и здравно възпитание (2012, р. 145). Ако държавата 

осигурява условия за добро физическо и здравно възпитание на 

подрастващите, то тя създава и по-добри възможности за: 

− осигуряване на по-работоспособни хора за различните сфери на 

икономиката; 

− увеличаване на производителността на труда; 

− намаляване на социалните проблеми, предизвикани от различни 

заболявания (вкл. социално значимите – инфаркт, инсулт, диабет, 

онкологични заболявания и др.), нещастни случаи, вродена инвалидност 

и преждевременно остаряване (by Chavdarova-Kostova, 2012, р. 145) 

Тази глобална цел на здравното възпитание се композира в 

множество конкретни задачи, касаещи: физическото възпитание; 

закаляване; формирането на система от хигиенни навици; формирането 

на култура за здравословно хранене; превенция на зависимостите; 

превенция на болестите и култура на поведението при заболяване; 

формиране на умения за оказване на първа помощ; полова хигиена и 

култура и др. Всяка от тези задачи съдържа множество елементи. 

Постигането им се реализира чрез системно включване на децата и 

подрастващите в разнообразни форми за здравно и физическо 

възпитание от най-ранна възраст. Реализирането на задачите е път за 

изграждане на високо ниво на здравна култура, която е предпоставка за 

отглеждане на здраво младо поколение, отговорно към собственото си 

здраве и способно да се грижи за него. Основната роля в здравното 

възпитание се поема от семейството, детската градина и училището, 

подпомагани и в сътрудничество с медицинските институции, Червения 

кръст, медиите, спортни клубове и др.  

Здравното възпитание е продължителен процес, съпроводен с 

множество противоречия и трудности. Често децата не разбират и 

отхвърлят правилата за здравословен начин на живот, пренебрегват ги в 

ежедневието. Причините могат да се търсят във влиянието на различни 

изкушения, необходимостта да се полагат повече усилия или да се 

спазват ограничения, лош пример, различни възрастово детерминирани 

стремежи и модели на поведение, по-ниско ниво на развитие на 

съзнанието и самосъзнанието, слаб самоконтрол и много други. Пред 

подобни предизвикателства и противоречия са поставени не само 
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децата, но и възрастните. Затвърдяването на нездравословно поведение 

поставя личността в системни рискови ситуации, които не само са израз 

на незадоволителни резултати от здравното възпитание, но по-важното 

е, че увреждат тяхното здраве. Такива рискови ситуации възникват в 

обичайни условия, но още по-сериозни, опасни и многобройни са те в 

условия на криза, породена от различни заплахи за здравето и живота.  

Пандемия и отражението ѝ върху живота на хората  

Такава кризисна ситуация в нашето настояще е пандемията, 

причинена от разпространението на новия вирус COVID-19. 

Дефинирането на понятието пандемия в Речник на българския език е 

„епидемия, която се развива средно цялото население“ (2004). 

Пандемията (от гръцки: παν, pan – „всички“ и δήμος, demos – „хора“) е 

проява на инфекциозно заболяване, което се разпространява сред 

населението на определен обширен географски регион, континент или 

по целия свят, като лесно се разпространява и се заразяват много хора. 

Практически пандемията е вид всеобхватна епидемия, характеризираща 

се с появата на нов вирус или инфекциозен носител, срещу който 

човешката популация няма имунитет. Обикновено процентът на 

смъртност при пандемичните вълни е особено висок (Economy.bg, 

2020). В условия на пандемия приемането на риск за собственото си 

здраве застрашава здравето и живота и на много други хора, докато при 

обичайни условия всеки носи отговорност и рискува собственото си 

здраве. 

Създадената обстановка с разпространението на COVID-19 има 

всички характеристика за обозначаване като пандемия – нов и непознат 

вирус, за който медицината няма готовност за реакция (липса на 

информация за начин на протичане на болестта и лечение, липса на 

ваксина; на практика разпространението на вируса обхвана целия свят, 

бързо и лесно разпространение с определен процент на смъртност.  

Грижата за здравето е не само лична. Тя е приоритет и на 

държавата и се гарантира от нея (Закон за здравето, 2020, чл. 2). Израз 

на тази грижа са създадените централни и местни структури за справяне 

с кризата, причинена от разпространението на вируса COVID-19; 

предприетите действия за справяне с кризата – обявяване на извънредно 

положение, карантина, организация на дейността на здравните 

заведения, осигуряване на защитни и дезинфекционни средства за 

здравни заведения, медицински лица, за органите на реда и за лична 

употреба; подлагане на изолация на контактни, заразени и болни лица; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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ежедневна информация за епидемичната обстановка по много канали и 

мн.др. В този процес са ангажирани всички ресорни ресурси в 

сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) и други 

международни и национални  организации. Целта на предприетите 

действия е да се запази живота и здравето на гражданите, дори с цената 

на сериозни икономически щети.  

Пандемията в подкрепа на здравното възпитание 

В настоящата разработка няма да се представя ретроспекция на 

всички дейности и мерки, които бяха предприети в национален и 

световен аспект. Ще се анализират само онези, които пряко или по-

косвено корелират със здравното възпитание. 

С информирането за новия вирус и неговото разпространение, и 

осмислянето на съпровождащите го рискове в страната и в целия свят се 

създаде обстановка на силно и сериозно, многократно и постоянно 

(ежедневно и ежечасно) акцентиране на вниманието на всички, на 

цялата общественост, на управляващите институции, на медиите върху 

същността на заболяването, върху рисковете, върху начините и 

средствата за предпазване, начина на протичане на заболяването, 

актуалната епидемична обстановка и т.н. 

Промяната в начина на живот на всеки един човек, в дейността на 

организации и фирми, във всички сектори на икономиката, и на цялото 

общество, „заливането“ чрез средствата за информация и през 

социалните мрежи не само привлякоха вниманието на всички, но 

императивно наложиха и възрастните, и деца да се съобразяват и спазват 

задължителните преписания, да се замислят и да променят определени 

свои навици и привички, свързани със съхраняване на здравето им. 

Подробни указания за спазване на личната хигиена и поведение, видове 

и начин на използване на защитните средства достигаха до гражданите 

по всички възможни канали – официалните сайтове на СЗО, на 

Министерството на здравеопазването, чрез медии, социални мрежи и др. 

От тази гледна точка може да се приеме, че условията на пандемия 

подпомагат в определена степен решаването на конкретни задачи на 

здравното възпитание. Такива задачи са:  

- формиране на хигиенни навици и привички:  

o хигиена на ръцете;   

o хигиена да нещата, до които човек се докосва; 

o хигиена на дрехите; 

o хигиена на контактите, на общуването с другите хора 
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(дистанция, физически контакти и др.); 

-  превенция на болестите: 

o изключително богата информираност и задълбочено 

запознаване с инфекциозните заболявания; 

o и в частност със заболяването, причинено от COVID-19 – 

същността му, симптомите, начините на заразяване; 

начините за превенция; начините на протичане; рисковете от 

трайни увреждания и фатални последици и т.н. 

Животът на гражданите е подчинен на смисъла на Закона за 

мерките и действията по време на извънредно положение и регулярните 

заповеди на министъра на здравеопазването, които носят императивен, 

инструктивен и информативен характер. Наред с тяхното, макар и в 

определена степен силово действие (предвид разписаните санкции и 

наказания), внушената паника и страх от заболяването (в някаква степен 

преувеличени) съдействаха процесът на формиране на мотивирано, 

разумно, отговорно и здравословно поведение да се интензифицира, 

съпътстван от развитие на съзнанието, самосъзнанието и самоконтрола  

на отделния човек. Подобна крайност в действията на ръководните 

институции може да се обясни с носената огромна отговорност за 

живота и здравето на гражданите, от една страна, и от занижената 

оценка за тяхното ниво на съзнание и култура, от друга страна. 

Тъй като нашата образователна система (както и образователните 

системи в целия свят) в разглеждания период реализира образователния 

процес чрез дистанционна електронна форма на обучение, то основната 

част от грижата за здравното възпитание и за изграждането на по-

широки и стабилни навици и привички у децата се поема от 

семейството. Семейството е водещ и хронологично първи фактор в 

процеса на здравно възпитание и в обикновени условия на живот, 

предвид честотата, постоянството и продължителността на контактите 

родители-деца от най-ранна детска възраст до около поне 20-те години 

от живота на човека; личния пример на родителите и подражанието на 

детето; спецификата на отношенията родители-дете и мн.др. В 

обстановка на пандемия и последвалата изолация на децата и 

семействата в домовете им, се създадоха условията за прекарване на 

повече време заедно и изграждане на по-тясна връзка родители-дете, на 

по-голяма емоционална и духовна близост между тях, за повишаване на 

отговорността, ангажираността и съпричастността на родителите към 

възпитанието и образованието на децата им.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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В условията на пандемията от COVID-19 наред със семейството, 

всички органи по йерархията, вкл. средствата за информация имат 

своята огромна роля с призивите, с постоянното акцентиране на 

вниманието, с многократното и системно огласяване на задълженията, 

които се вмениха за спазване на лична хигиена и противоепидемични 

мерки и средства. От тази гледна точка ситуацията на пандемията от 

COVID-19 може да се разглежда като един фактор, който в определена 

степен би могъл да повиши резултатността по отношение на задачите, 

свързани със здравното възпитание, и в частност задачите за формиране 

на умения и навици за поддържане на лична хигиена, за превенция на 

заболяванията и запазване на здравословния статус на децата, но и на 

възрастните. Защото в нашето общество, а и във всяко едно общество, 

има хора и семейства с изключително висока здравна култура, такива с 

нетолкова добра здравна култура и такива с изключително ниска 

здравна култура. Обобщеният здравен статус на България, особено в 

следствие на субективните фактори, инспирира тревога (European 

Commission, 2019). От тази гледна точка, условията на пандемия 

съдействат за повишаване на здравната култура и на възрастните.    

Пандемията и рискове за здравето и здравното възпитание 

От друга страна, като отрицателно въздействие на условията на 

пандемия в резултат на заразата с вируса COVID-19 може да се изведе 

засилването на хиподинамията. Тя бе причинена от затварянето на 

децата в домовете за много продължителен период от време, силно 

намаляване на движенията (и в следствие на принудителното 

електронно обучение), лишаване от възможност за прекарване на време 

сред природата и на открито, от възможността да се използват 

природните фактори за закаляване и засилване на имунната система на 

децата. Тук отново трябва да се подчертае, че ангажимент на родителите 

в още по-голяма степен е да създават и осигуряват разнообразни 

възможности и организация на децата за движение и спорт, доколкото 

са постижими, на закрито в дома, като използват своята креативност 

чрез създаване нестандартни занимания. След отпадане на забраната на 

карантината и разрешаване отново да се излиза от дома и да се ползват 

паркове, детски площадки и се правят излети сред природата, 

възможностите за осигуряване на различни форми на движение и спорт 

за децата са значително по-големи. Тези ангажименти на родителите са 

в рамките на физическото възпитание. То е важен компонент на 

здравното възпитание. Неговите задачи осигуряват правилно развитие и 
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функциониране на детския организъм (растеж, пропорционалност, 

съзряване и др.), развитие на двигателните умения и култура (бързина, 

сила, издръжливост, пластичност, ловкост, сръчност, координираност, 

точност и др.), развитие на емоционално-волевите и познавателните 

психични процеси, укрепване на здравето и др. (Strakova, 2005). 

Изключително важна тук е ролята на родителите и семейството, тъй 

като в условията на електронно обучение децата нямат възможност да 

се организират групово от и в образователните институции. След 

възстановяване дейността на детските градини, в изпълнение на тази 

задача на здравното възпитание към семейството се включиха и 

педагозите, работещи в тях.  

Друг негатив от условията на пандемия от COVID-19, свързан със 

здравното възпитание, са предпоставките за нарушаване режима на 

здравословното хранене. Към тях могат да се включат: употреба на 

повече храна; увеличена употреба на висококалорични храни (сладкиши 

и др.); увеличаване честотата на хранене. Този начин на хранене създава 

предпоставки за други рискове за здравето. Въпреки отчетената през 

последните години тенденция за повишаване културата на хранене на 

българските граждани, в условията на пандемия посочените по-горе 

факти са средство на хората за противопоставяне на бездействието, 

стреса и депресията, причинени от обективната обстановка – изолация; 

принудително ограничаване на движението и контактите; принудително 

спиране на дейността на много сфери и фирми; безработица; страх и 

паника от зараза, от болестта, от фатални последици, страх за 

собствения живот и здраве, страх за живота и здравето на близките 

(деца, родители, роднини и приятели) и др., които ежечасно се 

внушаваха на гражданите чрез всички медии. 

Не на последно място трябва да се подчертаят рисковете от 

принудителното реализиране на образователния процес чрез 

електронното обучение. Продължителното  време, през което учениците 

са налага да стоят пред мониторите и да работят в дигитална среда 

създава предпоставки за рискове относно тяхното физическо, 

физиологично и психично здраве (претоварване на зрителния 

анализатор, психическо пресищане, обездвижване и др.). Освен 

посочените рискове, тази форма за обучение създава социален дефицит 

от непосредствено общуване и формиране на социални умения у 

учениците, ощетявайки социалните измерения на здравния им статус. 

Електронното обучение предостави своите изключителни технологични 
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възможности за спасяване на образователния процес и учебната година 

в извънредните условия на пандемия, изолация и ограничаване на 

физическите контакти лице. Предвид рисковете и ограниченията, с 

които е свързано, то не би следвало да се използва като моно 

образователна технология, не би следвало да се използва 

продължително време, а единствено като подпомагаща технология с 

ограничен времеви ресурс. 

Препоръки 

Сблъсъкът на обществото с пандемията от COVID-19 формира 

опит и мъдрост. Постави акценти в забързаното ни ежедневие. Фокусира 

ни върху забравени и/или пренебрегвани правила и ценности. Този опит 

може да бъде използван за да направим живота си по-здравословен и 

пълноценен. В тази насока може да се използва добрият опит от другите 

страни за работа при присъствено обучение в следепидемични условия. 

Споделената информация за добри практики предлага примери за 

висока степен на организираност и ангажираност на образователните 

институции за запазване здравето на децата чрез осигуряване и 

използване на дезинфекционните средства; с реална и адекватна грижа 

за всяко дете и здравето му; с интензивна индивидуална и групова 

работа за формиране и затвърдяване на определени здравни и хигиенни 

привички, осмисляне на ценността на здравето и живота, на рисковете, 

с които могат да се сблъскат, и начините за преодоляването им. 

Изводи  

Направеният анализ за отражението на пандемията от COVID-19 

върху процеса на здравно възпитание извежда:  

- аспектите на интензификацията му, осмислените уроци от 

създалата се тежка ситуация както за отделната личност, така и в 

колективния опит и като следствие – резултати в здравната възпитаност 

на подрастващи и здравната култура на възрастните; 

- рисковете за здравето на децата и възрастни (извън заболяването, 

причинено от COVID-19) и бариерите за здравното възпитание на 

децата и здравословния начин на живот на възрастните. Потърсени са 

варианти за тяхното преодоляване и затвърдяване на здравословни 

навици и привички у децата.  

В заключение, може да се твърди, че преминаването през 

предизвикателството пандемията от COVID-19, създаде ценен опит на 

децата, на всеки отделен гражданин  и на обществото. Този опит има 

своя чувствителен принос към процеса и резултатите от здравното 
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възпитание; към повишаване на лична и социална зрялост и израстване 

като ни прави по-силни, по-разумни, по-отговорни и чувствителни към 

безспорните ценности.  
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Abstract: The article provides an overview of extracurricular physical activity 

worldwide. Special and extensive attention is paid to it's organization in Europe and 

in particular in the Republic of Bulgaria, as part of the European educational area. 
The reasons for the current state and the efficiency of the modern forms of 

extracurricular activity in our country are considered in detail. At the end, the 

author's ideas for its improvement are presented in order to provoke motivation and 

involve adolescents in sports-oriented activities. 

Key words: extracurricular forms, physical education, world review. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Физическата култура е част от общата култура на обществото, 

заедно с материалната и духовната. Физическата култура възниква като 

историческа необходимост и е сложно и многостранно явление. Като 

сфера на социална дейност тя е „обективна потребност в живота на 

хората, съвкупност от ценности, процес за физическо възпитание, 

физическо развитие и структурно-функционално усъвършенстване на 

човека“ (Rachev, 2002, p. 17). Физическото възпитание е основен и най-

древен компонент на физическата култура. Като понятие е производно 

от по-общото педагогическо понятие възпитание и е един от основните 

дялове на цялостното възпитание, заедно с умственото, нравственото, 

естетическото и трудовото. 

Понятията физическа култура и физическо възпитание не трябва 

да се отъждествяват. „Физическото възпитание е една от основните 

форми на целенасочено функциониране на физическата култура в 

обществената практика“ (Rachev, 2002, p. 24). 

Целта на физическото възпитание е морфологично и 

функционално усъвършенстване на личността чрез обучение в 
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двигателни действия (движения) и изграждане на двигателни 

способности (качества). Основните му задачи в образователната 

система са познавателни (образователни), оздравителни и възпитателни, 

които планомерно и целенасочено се реализират чрез комплексен 

подход в различни форми и занимания, в съответствие с учебния план. 

В него се предвижда цялостната физкултурна дейност да се провеждат 

в единна система като урочна и извънурочна работа за създаване на 

условия за оптимално съотношение между интелектуалната и 

физическата натовареност (Gyurova, 2012, p. 908). 

Извънурочните форми на работа по физическо възпитание в 

училищна възраст са извънкласни и извънучилищни. Извънкласната 

работа представлява система от организирани занимания, които се 

провеждат в извънурочно време, с цел продължаване, обогатяване и 

разнообразяване на формите на организация на урочната работа. По 

този начин се увеличава двигателната активност в дневния и седмичния 

режим на учениците (Dimitrova, 2015, p. 83). 

В рамките на световните образователни системи мнозинството от 

държавите (89% в началното и 87% в средното училище) имат законови 

изисквания за провеждане на часовете по физическо възпитание 

(Hardman, 2008, p. 6). Наред с утвърдената задължителна подготовка по 

физическото възпитание в училищата, в Европа (в т. ч. и в България) по 

различни начини се дава възможност на подрастващите да бъдат 

физически активни и в извънурочно време. Извънкласните дейности се 

предлагат от националните и местните власти или от самите училища. 

Различните видове извънкласни дейности са групирани в следните 

категории  

(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/physical-

education-and-sport-school-europe_en): 

• Състезания и други събития; 

• Дейности, свързани със здравето; 

• „Активен учебен ден“, където основната насоченост е 

повишаване нивото на двигателната активност на учениците. 

Спортните събития, включващи различни спортове и дисциплини, 

най-често се организират от спортни органи на властта и включват 

олимпиади, олимпийски дни (Гърция, Кипър, Англия), спортни 

фестивали, първенства или игри. Като цяло състезанията се развиват от 

училищни, местни, регионални до национални нива и международни 

изяви. В България такива събития са ежегодно организираните 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/physical-education-and-sport-school-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/physical-education-and-sport-school-europe_en
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Ученически игри. Състезанията в различните страни се основават на 

дългогодишни традиционно развиване спортове. Например в Германия 

Немската спортна фондация и Младежката олимпийска организация 

инициират състезания по 17 олимпийски дисциплини на местно и 

регионално ниво. 

Във връзка с втората посочена извънкласна активност в някои 

страни съществуват проекти или програми, насочени към подобряване 

на здравето, които включват извънкласни дейности: в Естония 

предимно са насочени към корекционни проблеми на ОДА чрез 

гимнастически упражнения, в Кипър - за подобряване на сърдечно-

респираторния капацитет, в Португалия се работи приоритетно срещу 

затлъстяването, а в Исландия - промоция на движение и безопасност, 

насърчаване на психичното здраве и като цяло здравословен начин на 

живот. В това отношение в България се организират групи по лечебна 

физкултура (ЛФК). 

Мерките „активен учебен ден“ е поредната категория, чрез която 

физкултурните дейности са част от ежедневната училищна програма. 

Училищата в Дания практикуват „сутрешно бягане“ преди началото на 

учебните часове. В Австрия специална програма промотира пет 

упражнения седмично в продължение на 4 седмици, които се изпълняват 

преди, по време и след часовете. Училищата в Словения могат да 

организират по-дълги почивки, предназначени за физкултурни 

занимания. Идентични с посочените са всички ежедневни форми по 

физическо възпитание в Р България - утринна гимнастика, физкултурна 

минутка, физически упражнения и игри в голямото междучасие. 

В редица европейски страни (Испания, Австрия, Шотландия, 

Хърватия, Латвия, Чехия) извънкласните дейности по физическо 

възпитание се насърчават, финансират и управляват от Спортните 

министерства, агенции, асоциации или Висши съвети за спорт в 

сътрудничество с местните власти. 

В някои страни училищата предлагат тези дейности (Португалия, 

Словения, Словакия). По подобен начин е организацията на 

извънкласната физкултурна дейност във Франция, Белгия, Германия, 

Малта и др. страни от Европа, с тази разлика, че образователните 

институции на базата на сключени договори със Спортни федерации 

или с местни спортни клубове, предоставят материалната си база в 

извънучебно време за провеждане на занимания със спортна насоченост. 

От своя страна клубовете осигуряват специалисти по вид спорт (с 
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треньорски профил), включително финансирането им и в свой интерес 

селектират и привличат подрастващите към евентуална тренировъчна и 

спортна дейност. Това отчасти се прилага и в някои училища в 

Република България, където инициативата е по-скоро на спортните 

клубове. Тази практика у нас е широко разпространена в 

предучилищните детски заведения с тази разлика, че финансирането се 

извършва от родителите.  

Във Франция карането на ски и плуването се насърчава и улеснява 

от регионите чрез финансово подпомагане на учителите, които имат 

възможност и желание да организират тези дейности. Различните форми 

на подкрепа включват оборудване, транспорт, настаняване и др. 

В Кипър осигуряването на извънкласни спортни дейности в 

училищата е регламентирано със закон. Със законодателен акт в 

Унгария всяко училище, в което обучението е минимум 4 години, е 

задължено да осигури функционирането на училищен спортен клуб. 

В САЩ и Канада самата форма на урочни занимания е 

организирана и се провежда чрез практикуване на определен вид спорт 

и затова извънкласната дейност е предимно насочена в сферата на 

междуучилищните състезания. 

Извънучилищна спортна дейност 

В 79% от страните в световен мащаб Националните правителства 

носят отговорност за учебната програма, но има някои региони, където 

съществува местен училищен съвет (САЩ, Австралия, Канада). В други 

страни има множество (национални, регионални, местни и училищни) 

съвместими нива на отговорност (Белгийски фламандски и френски 

„езикови общности“ и в 16-те провинции на Германия). В рамките на 

Европа административно и отговорността за доставка често се 

прехвърля до местните власти или дори до училищата. Образованието в 

САЩ е преди всичко отговорност на правителството, държавната и 

местната власт. Учебната програма е стандартизирана, но отделните 

щати имат голям контрол над това, което се преподава в училищата, над 

изискванията и финансирането на образованието (Hardman, 2008, p. 8). 

В някои държави Министерствата на спорта и образованието 

предоставят на други органи правото да координират спортните 

мероприятия. В Латвия например, съществува Латвийска федерация за 

училищен спорт. 

По отношение на извънучилищната спортна дейност в нашата 

страна Министерството на младежта и спорта ежегодно приема 
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национален спортен календар, който съдържа информация за всички 

видове спортни дейности, планирани през годината. 

За разлика от урочната за извънурочната работа по физическо 

възпитание не съществува Държавен образователен стандарт. Според 

специалистите (Alipieva et al., 2002; Yordanov et al., 2002; Kinov, 2014) 

формите на извънурочна спортна дейност в Р България не 

функционират ефективно поради ред причини:  

• липса на централизирано финансиране (навлизането на пазарни 

отношения при организирането и провеждането на заниманията); 

• нежелание от страна на директорите за финансиране на 

формите от делегирания училищен бюджет (липса на материални 

стимули на педагогическите кадри); 

• загуба на традиционализъм в работата на педагозите и 

институциите; 

• нямат задължителен характер. 

Урочните форми по физическо възпитание в България не могат да 

задоволят изискванията за необходимо ниво на двигателна активност, 

определени от СЗО на 60 и повече минути ежедневна интензивна 

физкултурна дейност. Несъмнено единствената алтернатива в този 

случай са целенасочените, организирани извънурочни форми на 

занимания с физически упражнения и спорт. На съвременния етап 

актуален и същевременно кардинален проблем в областта на 

физическата култура е да се оползотворят всички реални възможности 

за оптимизиране двигателната активност с цел подобряване на здравето, 

физическото развитие и физическата дееспособност на децата и 

учениците (Bankov & Nikolova, 2002, p. 169). 

Предполага се, че обогатяването на формите и средствата на 

извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт, ще допринесе 

до засилване на интереса и участието на подрастващите в занимания, 

което от своя страна ще увеличи обема на двигателната им активност. 

Увеличаването на времето, ангажирано със физкултурни занимания, ще 

доведе до намаляване на същото, използвано за занимания с негативни 

за здравето зависимости. 

З. Димитрова неведнъж подчертава необходимостта от прилагане 

на нетрадиционни и иновативни подходи в организацията на 

свободното време на подрастващите (Dimitrova, 2015, p. 85). 

Образователните промени в областта на физическото възпитание 

през последните години засягат по същество основните страни на 
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образователната система – структура, съдържание, учебни програми. 

Нужната промяна е необходимо условие, но тя не завършва с изготвяне 

на новите документи в съответствие с европейските изисквания (Ivanov, 

2002, p. 56). За различните неурочни инициативи, училищата често имат 

водеща роля в предлагането, организирането и финансовата подкрепа на 

извънкласните дейности, които се подпомагат от ученици, техните 

родители и доброволци. Предоставянето на извънкласни дейности може 

да бъде включено например в образователните проекти и плановете за 

работата на учители или училища. В много страни за подобни цели се 

създават училищни спортни клубове. Те играят важна роля в 

организирането на училищни извънкласни дейности и предлагат 

разнообразие от спортни дисциплини в съответствие с техните 

финансови, материални, технически и човешки ресурси, както и с 

интересите на младите хора. Инициативата, организацията и 

провеждането на извънкласните форми могат да се предоставят на 

извънобразователни институции (сдружения с нестопанска цел), които 

са специализирани в областта на спортната дейност. 

Проучванията показват, че учениците, които редовно участват в 

извънкласни дейности  

(http://www.pegasuscharter.org/importance-of-extracurricular-activities--

sports.html): 

• имат по-високи оценки и подобрена работна етика - т. нар. 

„академици“; 

• притежават умения за управление на времето - знаят как да 

разпределят по подходящ начин времето си, за да успеят да свършат 

максимално количество работа по ефективен начин; 

• лесно създават приятелства и социални умения - извънкласните 

дейности предлагат повече възможности за обвързване и формиране на 

дълбоки приятелства; 

• приспособяват се за работа в екип - умения за взаимодействие 

за постигане на обща цел, докато се забавляват; 

• се повишава физическата годност - по-склонни са да водят 

активен живот и да поддържат здравословно тегло; 

• са по-малко склонни да употребяват наркотици, да напуснат 

училище или да участват в престъпни дейности – бариерно-превантивна 

функция; 

• допринасят за работна продуктивност  на родителите си, които 

са спокойни за това как децата им прекарват времето си. 

http://www.pegasuscharter.org/importance-of-extracurricular-activities--sports.html
http://www.pegasuscharter.org/importance-of-extracurricular-activities--sports.html
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НАГЛАСИ И САМОЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛИ ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В 

ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Галена Тодорова Терзиева 

 

ATTITUDES AND SELF-EFFICACY OF TEACHERS TOWARD 

INCLUSION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT IN 

MOTOR EDUCATION 

Галена Тодорова Терзиева 

 

Abstract: The aim of the study is to analyze the attitudes and self-efficacy of 
current and future preschool and primary teachers for the inclusion of children with 

various disabilities in general physical education classes. This article presents the 

results related to children with visual impairments. 

The study covers a contingent of 723 people - 240 preschool teachers, 143 
primary teachers and 340 students graduating in “Preschool and primary school 

pedagogy”. 

The main method of research is the questionnaire. Participants filled in 
modified and adapted versions of two questionnaires: "Attitudes toward Teaching 

Individuals with Physical Disabilities in Physical Education – ATIPDPE" by 

Kudlachek and “Self-Efficacy Scale for Physical Education of Teacher Education 
Majors toward Inclusion – SE-PETE-D” by Blok. 

The results show that the respondents have relatively positive inclusive 

attitudes and are rather confident in their ability to include a child with a visual 

impairment in inclusive physical education. 

Keywords: adapted physical education; inclusion; preschool teachers; primary 

teachers; students majoring in “Preschool and primary school pedagogy” 

 

УВОД 

Съгласно приетата в България Наредба за приобщаващо 

образование (НПО) децата със зрителни увреждания освен в специални 

институции могат да се обучават и в общообразователни. Един от 

задължителните предмети в учебната им програма е „Физическо 

възпитание и спорт“ (НПО, 2017).  

Включването в обща физическа активност има редица ползи за 
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лицата с нарушения в зрението. Води до укрепване на здравето, 

осъществяване на социално включване, развиване на двигателните 

умения и равновесието, подобряване на комуникацията с другите и 

работата в екип (Fulcher, 2020).  

Пред приобщаването на зрително затруднени деца в общото 

двигателно обучение обаче съществуват различни пречки. Такива са 

съпътстващите нарушението в зрението заболявания, трудностите в 

комуникацията с незрящите деца, липсата на подходящо оборудване за 

включване в съвместна физическа активност, дефицитът в 

професионалната подготовка на учителите и другия персонал в 

учебните заведения, отсъствието на конкретни учебни програми за 

приобщаване на незрящи деца във физическо възпитание, недостигът на 

време за подготовка на заниманията, страхът на учителите, нежеланието 

им да работят с такива деца и отрицателните им нагласи към включване 

на слепи в учебния процес (Lieberman et al., 2002, pp. 364-377). 

В детските градини и началните училища учителите, които 

преподават физическо възпитание, са съответно детските и начални 

учители. Доколко те имат готовност да осъществят успешно процеса на 

приобщаване на деца със зрителни увреждания в двигателното 

обучение, ще се определи чрез изследване на два от основни предиктора 

на поведението – приобщаващи нагласи и приобщаваща 

самоефективност (Avramidis & Norwich, 2002, p 130; Petrov, 2010, p. 

269).  

МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на изследването е анализ на нагласите и самоефективността 

на бъдещи и действащи детски и начални учители за приобщаване на 

деца със зрителни увреждания в двигателното обучение. 

Прилага се анкетният метод. Инструменти на проучването са две 

анкетни карти. 

За изучаване на приобщаващите нагласи се използва модифициран 

и адаптиран вариант на анкетната карта „Нагласи към обучение на лица 

с физически увреждания по физическо възпитание“ на Кудлачек 

(Attitudes toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical 

Education – ATIPDPE) (Petkova et al., 2012). Степента на съгласие на 

анкетираните с позитивните резултати от приобщаващото физическо 

възпитание се определя чрез петстепенна Ликертова скала: - 2 – 

,,напълно не съм съгласен“; - 1 – ,,по-скоро не съм съгласен“; 0 – ,,нито 

не съм съгласен, нито съм съгласен“; 1 – ,,по-скоро съм съгласен“; 2 – 
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,,напълно съм съгласен“. Степента на несъгласие с негативните 

резултати пък се определя от следната Ликертова скала: 2 – ,,напълно не 

съм съгласен“; 1 – ,,по-скоро не съм съгласен“; 0 – ,,нито не съм 

съгласен, нито съм съгласен“; - 1 – ,,по-скоро съм съгласен“; - 2 – 

,,напълно съм съгласен“. Средните стойности от оценките на всяко 

твърдение по отделно и на всичките заедно са в границите между -2,00 

и 2,00, където 0 отразява неутралната позиция.  

За изследване на приобщаващата самоефективност се използва 

модифициран и адаптиран вариант на анкетна карта „Скала за 

самоефективност за приобщаване в обучението на учители по 

физическо възпитание“ на Блок (Self-Efficacy Scale for Physical 

Education Teacher Education Majors toward Inclusion – SE-PETE-D) (Block 

et al., 2013). Самооценката на увереността на респондента в собствените 

способности да планира и проведе различни аспекти от приобщаването 

на деца със зрителни увреждания в двигателното обучение се прави 

според петстепенна Ликертова скала със следните параметри: - 2 – 

определено не;  - 1 – по-скоро не; 0 – нито не, нито да;  1 – по-скоро да; 

2 – определено да. И тук средните стойности от оценките на всяко 

твърдение по отделно и на всичките заедно са в границите между -2,00 

и 2,00, където 0 отразява неутралната позиция. 

За определяне факторите, оказващи влияние върху 

приобщаващите нагласи и самоефективност на участниците, се 

използват t-тест за независими извадки на Стюдънт и корелационен 

коефициент на Пирсън (r). 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Контингент на проучването са 723 души. От тях 340 (47%) са 

студенти, завършващи специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, а 

останалите 383 (53%) са учители (240 детски и 143 начални). Само 1,9% 

от участниците са мъже.  

Таблица 1.  

Профил на възрастта и педагогическия стаж на респондентите 

(в брой и в проценти) 

Възраст брой проценти 

Под 25 години 181 25,0% 

От 26 до 35 години 207 28,6% 

От 36 до 45 години 200 27,7% 

От 46 до 55 години 88 12,2% 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

165 
 

Над 56 години 47 6,5% 

Общо 723 100% 

Педагогически стаж   

Под 5 години 527 72,9% 

От 6 до 15 години 54 7,5% 

От 16 до 25 години 59 8,2% 

От 26 до 35 години 53 7,3% 

Над 36 години 30 4,1% 

Общо 723 100% 
 

Профилите на възрастта и педагогическия стаж на анкетираните са 

представени в таблица 1. 

58,1% от бъдещите и действащите учители са имали в обучението 

си в университета дисциплини, които засягат теми, свързани с 

двигателната активност на лица със специални потребности. Само 4,7% 

от допитаните имат личен опит с хора със зрителни увреждания, а още 

42,9% съобщават за контакти с индивиди с други нарушения. Делът на 

респондентите, които имат практика в преподаването на физическо 

възпитание на деца със СОП, е логично малък – 20,9%, тъй като 

повечето участници са все още студенти в края на обучението си. 

 
Фиг. 1. Самооценка на компетентност на респондентите 

Над половината (54,9%) от анкетираните мислят, че отчасти са 

компетентни да включват деца със СОП в общото двигателно обучение 

(фиг. 1). Едва 4,4% от участниците са напълно сигурни в тези свои 

6,1%

20,9%

13,7%54,9%

4,4%

Колко компетентни да преподавате физическо 

възпитание на деца със СОП се чувствате днес?

Напълно не

По-скоро не

Не мога да преценя

До известна степен

Много
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умения и компетентности. В 13,7% от случаите, изследваните лица се 

колебаят в самооценката си за реализиране на адаптирано физическо 

възпитание. 20,9% от студентите и учителите се считат за по-скоро 

некомпетентни в тази област, а 6,1% – за напълно некомпетентни да 

включат дете със СОП в общото занимание по физическо възпитание. 

Поместените на фигура 1 данни очертават тенденция, спрямо която 

респондентите в една или друга степен не се чувстват напълно уверени 

в знанията и уменията си да приобщават деца с увреждания в 

двигателното обучение. 

Над 2/3 от участниците са съгласни (37,3% - напълно и 31,4% - до 

известна степен), че за да преодолеят тази несигурност в областта на 

адаптираното физическо възпитание за деца със зрителни увреждания, 

имат необходимост от допълнително обучение (фиг. 2). Делът на 

колебаещите се е 11,5%. 13,5% от анкетираните се считат за частично, а 

едва 6,6% - за напълно подготвени за предизвикателството да приобщят 

зрително затруднено дете в двигателното обучение. 

 
Фиг. 2. Необходимост от допълнителна подготовка за 

приобщаването на деца със зрителни увреждания в двигателното 

обучение 

В таблица 2 са представени резултатите от проведеното анкетно 

проучване за приобщаващи нагласи. Високите средни стойности на 

съгласие на респондентите с позитивните резултати от приобщаващото 

физическо възпитание показват положителните им нагласи. 

Анкетираните са убедени, че чрез съвместното занимание с физическа 

6,6%
13,1%

11,5%

31,4%

37,3%

Имам нужда от допълнително обучение, преди да 

се почувствам комфортно при преподаване на ФВ 

на дете със ЗУ 

Не

По-скоро не

Колебая се

По-скоро да

Да
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активност децата в норма ще придобият познания за зрително 

затруднените лица, ще се научат на сътрудничество, толерантност, 

взаимопомощ, взаимодействие. Също така включването на деца със 

зрителни увреждания в двигателното обучение ще допринесе за 

личностното им развитие. 

Таблица 2.  

Резултати от включването на деца със зрителни увреждания в 

приобщаващото физическо възпитание (средни стойности на 

съгласие и несъгласието на респондентите) 

Позитивни резултати за децата при 

включването на лица със ЗУ в ПФВ 

x̅ S 

1. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще помогне на останалите да се 

научат да си взаимодействат с тях. 

1,33 0,90 

3. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще съдейства участниците да се 

научат да помагат на другите. 

1,52 0,79 

5. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще научи участниците на по-

голяма толерантност. 

1,54 0,75 

6. Приобщаването ще има положителен ефект 

върху личностното развитие на деца със ЗУ 

(напр. самочувствие, чувство за принадлежност 

и т.н.). 

1,45 0,86 

9. Приобщаването ще е причина децата в моята 

група/моя клас да имат по-добри познания за 

хората със зрителни увреждания. 

1,58 0,75 

10. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще научи участниците на 

сътрудничество. 

1,56 0,74 

Негативни резултати за децата при 

включването на лица със ЗУ в ПФВ 

x̅ S 

7. Деца със ЗУ ще се чувстват  дискриминирани в 

моята група/моя клас. 

1,16 0,95 
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8. Деца със ЗУ ще забавят обучението и напредъка 

в моята група/моя клас. 

0,83 1,13 

11. Децата без ЗУ ще се чувстват дискриминирани 

в моята група/моя клас. 

1,31 0,96 

12. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще намали качеството на 

ситуациите/уроците. 

0,76 1,21 

Негативни резултати за учителите при 

включването на лица ЗУ в ПФВ 

x̅ S 

2. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще направи преподаването на 

физическо възпитание по-трудно. 

- 0,10 1,35 

4. Приобщаването на деца със ЗУ в моята 

група/моя клас ще направи подготовката и 

планирането на ситуациите/уроците много по-

трудни. 

- 0,04 1,37 

 

Положителни приобщаващи нагласи респондентите демонстрират 

и спрямо два от негативните резултати за участниците в приобщаващо 

физическо възпитание. Според бъдещите и действащите учители няма 

да има дискриминирани (нито без, нито със зрителни увреждания) деца 

в провежданите от тях общи занимания по физическо възпитание. Част 

от анкетираните обаче са склонни да се съгласят, че такава организация 

би довела до забавяне в обучението и намаляване на качеството на 

заниманието. И все пак според получените резултати приобщаващите 

им нагласи спрямо тези два показателя са по-скоро положителни.  

Респондентите отчасти са съгласни, че участието на дете със 

зрително увреждане в двигателното обучение ще направи 

преподаването на физическо възпитание и подготовката и планирането 

на заниманията много по-трудно за тях. Затова и спрямо тези резултати 

приобщаващите им нагласи са по-скоро отрицателни. 
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Таблица 3.  

Влияние на професията, наличието на обучение, личния контакт и 

опита в приобщаващото физическо възпитание върху 

приобщаващите нагласи 

Фактори ДИ x̅ S t p Извод 

Завършващ 

студент 

 

95% 

1,28 0,52  

8,93 

 

0,00 

Статисти-

чески 

значима 

разлика 
Действащ  

учител 

0,89 0,89 

Без 

обучение 

95% 0,87 0,64 - 7,68 0,00 Статисти-

чески 

значима 

разлика 
С обучение 

 

1,22 0,59 

Без личен 

опит 

95% 1,11 0,59 1,32 0,19 Статисти- 

чески 

незначима 

разлика 
С личен 

опит 

1,04 0,68 

Без опит в 

ПФВ 

95% 1,06 0,64 - 1,31 0,19 Статисти-

чески 

незначима 

разлика 
С опит в 

ПФВ 

1,14 0,62 

Въз основа на представените в таблица 3 резултати, свързани с 

изследване на влиянието на различни фактори върху приобщаващите 

нагласи, може да се заключи, че завършващите студенти са с по-

положителни нагласи спрямо действащите детски и начални учители. 

Също така респондентите, преминали курс на обучение в областта на 

адаптираното физическо възпитание, са с по-позитивни нагласи. 

Наличието на лични контакти с хора с увреждания и опит в 

приобщаващото физическо възпитание не оказва влияние върху 

изразеността на приобщаващите нагласи на участниците. 

В таблица 4 са представени обобщените резултати, свързани с 

влиянието на възрастта, годините педагогически стаж и възприеманата 

компетентност върху приобщаващите нагласи на анкетираните. 

Нагласите за включване на деца със зрителни увреждания в общите 

занимания по физическо възпитание не са толкова положителни при по-

възрастните респонденти и при тези с повече педагогически стаж. От 

друга страна, участниците, които се чувстват по-уверени в 
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компетентността си да го осъществят, са с по-изразени приобщаващи 

нагласи. 

Таблица 4.  

Влияние на възрастта, стажа и възприеманата компетентност 

върху приобщаващите нагласи 

Фактори Доверителен 

интервал 

r  p Извод 

Възраст 99% - 0,27 0,00 Слаба отрицателна 

линейна корелация 

Педагогически 

стаж 

99% - 0,35 0,00 Средна 

отрицателна 

линейна корелация 

Възприемана 

компетентност  

99% 0,42 0,00 Средна 

положителна 

линейна корелация 

Резултатите от проведеното анкетно проучване за приобщаващата 

самоефективност са представени в таблица 5.  

Таблица 5.  

Самоефективност на респондентите за провеждане на 

приобщаващо физическо възпитание (средни стойности на 

увереност) 

 x̅ S 

1. Мога да формулирам задачите на двигателното 
обучение така, че дете със ЗУ да се включи успешно 

в него. 

0,99 1,00 

2. Мога да адаптирам мястото за провеждане на 
заниманието по ФВС така, че да е безопасно за дете 

със ЗУ и всички останали деца. 

1,05 1,00 

3. Мога да адаптирам необходимите съоръжения и 

уреди, за да може дете със ЗУ да вземе участие в 

двигателното обучение. 

0,95 1,05 

4. Мога да адаптирам средствата на двигателното 

обучение, за да се включи дете със ЗУ в 

заниманията. 

1,00 1,01 

5. Мога да адаптирам правилата на игрите, за да 

участва и дете със ЗУ. 
1,18 0,90 
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6. Мога да инструктирам други хора да помагат на дете 

със ЗУ по време на заниманията по ФВС. 

1,25 0,89 

7. Мога да адаптирам методите за реализиране на 

двигателната дейност, за да участва дете със ЗУ в 

двигателното обучение. 

1,10 0,94 

8. Умея да комуникирам с дете със ЗУ по време на 

заниманията. 

1,27 0,84 

9. Умея да адаптирам тестовете за физическа 

дееспособност, за да може дете със ЗУ да се 

включи успешно в тях. 

0,91 1,02 

Данните показват, че изследваните лица са уверени в своите 

способности да комуникират с деца със зрителни увреждания и да 

инструктират помощниците им в приобщаващото физическо 

възпитание. Вярват, че са способни да модифицират правилата на 

игрите, за да участва в тях незрящи деца. Също така са убедени, че могат 

да се справят с адаптирането на методите, средствата и мястото на 

провеждане на двигателното обучение за осъществяване на успешно 

включване на деца със зрителни увреждания в общата физическа 

активност. Средните стойности на увереност спрямо тези шест 

твърдения показват висока степен на приобщаваща самоефективност на 

респондентите. Малко по-ниска е тя спрямо данните, получени за 

другите три становища. Анкетираните в по-малка степен са убедени, че 

могат да формулират успешно задачите на приобщаващото физическо 

възпитание за деца със зрителни увреждания, да адаптират 

необходимите за включването им съоръжения и уреди, да приспособят 

регламентираните тестове за физическа дееспособност към измерване 

постиженията на незрящите. 

Обобщените  резултати за влиянието на професията, наличната 

специализирана подготовка, личния досег с хора с увреждания и опита 

в приобщаващото физическо възпитание са представени в таблица 6. На 

тяхна основа може да се обобщи, че завършващите специалност ПНУП 

(ОКС „магистър“ или ОКС „бакалавър“) са по-убедени в своите 

способности да приобщят успешно дете със зрително увреждане в 

двигателното обучение. Също така наличието на знания, умения и 

практика в адаптираното физическо възпитание, правят респондентите 

с по-висока степен на приобщаваща самоефективност. Личният опит с 
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лица с увреждания не оказва влияние върху изразеността на увереността 

им в успеха на техните действия за включване на незрящи в обща 

физическа активност.  

Таблица 6.  

Влияние на професията, наличието на обучение, личния контакт и 

опита в приобщаващото физическо възпитание върху 

приобщаващата самоефективност 

Фактори ДИ x̅ S t p 

 

Извод 

Завършващ 

студент 

 

95% 

1,36 0,67  

9,07 

 

0,00 

Статисти-

чески 

значима 

разлика 
Действащ  

учител 

0,83 0,90 

Без 

обучение 

95% 0,70 0,87 - 10,86 0,00 Статисти-

чески 

значима 

разлика 
С обучение 

 

1,35 0,72 

Без личен 

опит 

95% 1,08 0,82 - 0,06 0,95 Статисти- 

чески 

незначима 

разлика 
С личен 

опит 

1,08 0,89 

Без опит в 

ПФВ 

95% 1,05 0,85 - 1,98 0,05 Статисти-

чески 

значима 

разлика 
С опит в 

ПФВ 

1,20 0,81 

 

Таблица 7.  

Влияние на възрастта, стажа и възприеманата компетентност  

върху приобщаващата самоефективност 

Фактори Доверителен 

интервал 

r p Извод 

Възраст 99% - 0,33 0,00 Средна отрицателна 

линейна корелация 

Педагогически 

стаж 

99% - 0,40 0,00 Средна отрицателна 

линейна корелация 

Възприемана 

компетентност  

99% 0,49 0,00 Средна положителна 

линейна корелация 
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На база представените в таблица 7 данни може да се направи 

изводът, че по-младите участници, тези с по-малко педагогически стаж 

и чувстващите се достатъчно компетентни в областта на адаптираното 

физическо възпитание демонстрират по-висока степен на увереност в 

способностите си успешно да включат деца със зрителни нарушения в 

общото физическо възпитание. 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След анализ на получените от анкетните проучвания резултати 

могат да се обособят следните изводи: 

• Приобщаващите нагласи на респондентите към включването на 

деца със зрителни увреждания в двигателното обучение са по-скоро 

положителни. По-голяма част от анкетираните потвърждават, че 

приобщаващото физическо възпитание има позитивни последици за 

участващите в него деца със и без зрителни нарушения. Няма да се 

наблюдава дискриминация, но е възможно да се забави двигателният 

напредък на групата и да се намали качеството на заниманието по 

физическо възпитание. Изследваните лица са склонни да се съгласят, че 

включването в общото физическо възпитание на зрително затруднени 

деца ще доведе до трудности за учителите – в подготовката, 

планирането и преподаването на физическо възпитание. 

Приобщаващите нагласи са по-положителни и по-изразени при по-

младите и неопитни участници и при тези, които са имали в 

академичната си подготовка курсове по адаптираното физическо 

възпитание и се възприемат за достатъчно компетентни в областта. 

• Приобщаващата самоефективност на бъдещите и действащите 

детски и начални учители за включване на зрително затруднени деца в 

обща физическа активност са с по-скоро висока степен на изразеност. 

Анкетираните не са напълно уверени само в това, че могат да адаптират 

задачите на физическото възпитание към специфичните нужди на всяко 

дете, да осигурят необходимите специални уреди за заниманията и да 

гарантират безопасността на невиждащите деца при изпълнение на 

тестовете за измерване на физическа дееспособност. Приобщаващата 

самоефективност е по-изразена при респондентите с по-малко житейски 

и педагогически опит, но с практика в преподаването на физическо 

възпитание на деца с нарушения. Преминалите обучение в университета 

в областта на двигателната активност за хора с увреждания се чувстват 

по-компетентни и оттам по-уверени в способностите си да включат 
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незрящо дете в двигателното обучение. 

• Въпреки демонстрираните по-скоро положителни 

приобщаващи нагласи и сравнително висока степен на изразеност на 

приобщаващата самоефективност респондентите считат, че имат нужда 

от допълнително обучение в областта на приобщаващото физическо 

възпитание за деца със зрителни затруднения. Този дефицит може да се 

преодолее чрез формиране у студентите от специалност ПНУП на по-

задълбочени познания в адаптираното физическо възпитание за 

незрящи чрез включване на теми в съществуващите в университетите 

учебни програми от областта на приобщаващото образование или 

методика на физическото възпитание. Също така за тях и за настоящите 

учители могат да се организират допълнителни специализирани 

обучения и квалификации. 

Бъдещите и действащите детските и начални учители трябва 

постоянно да се запознават с новостите в областта адаптираното 

физическо възпитание за децата с увреждания и в частност за зрително 

затруднени деца. Така те ще са по-уверени в своята компетентност и ще 

влагат повече време и усилия за преодоляване на пречките пред 

включването на деца със зрителни увреждания в двигателното 

обучение. По този начин, демонстрирайки приобщаващо поведение, ще 

подпомогнат реализирането на ползите за незрящите от участието им в 

обща физическа активност. 
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ФОРМИРАНЕ НА ДИАЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ 

ДЕЦА С ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА  

Дияна Паскалева Георгиева, Генчо Василев Вълчев 

 

DEVELOPMENT OF DIALOGUE COMPETENCE IN CHILDREN 

WITH GENERAL SPEECH DISORDER 

Diyana Paskaleva Georgieva, Gencho Vasilew Valchev 

 

Abstract: The main core of activity in organized preschool education is the 

formation of dialogic competence, due to the key position it occupies in the initial 

stage of speech development in children. The article is devoted to an experimental 

study aimed at establishing the level of dialogic competence development in 
preschool children with general speech underdevelopment. Participants in the 

experiment were 16 children (9 girls and 7 boys) aged 4 to 7 years, trained in 

educational structures for social support. The obtained results showed that the low 
level of dialogic competence is the main dominant in the current empirical research.  

Keywords: speech communication,  dialogical competence, children with 

general speech disorder 
 
 

Теоретична обосновка на проблема 

Диалогичната реч в аспекта на развитието на речта 

В общия психичен конструкт на индивида речта заема специален 

статут. Изградена от сложна амалгама от компоненти и равнища, в 

качеството на регулатор на поведението и като основа на мисленето тя 

изпълнява доминираща роля във формирането на детската психика. 

Речта получава дефиниция на словесна, езикова комуникация с 

участието на знакови единици: думи, синтактични структури, текст, 

често съпътствана от невербални елементи – жестове, фациална 

експресия и др. (Bornstein et al., 1998). Други автори я разглеждат като 

единство от определена дейност – комуникация и конкретно 

съдържание, което обозначава и отразява битието (Rubinshteyn, 2000). В 

прецизния определителен модел на речта, тя се интерпретира като 

форма на съществуване на съзнанието (мисли, чувства, преживявания) 

и форма на генерализирано отражение на реалността. Формирането на 

умения за устна комуникация е водеща цел на организираните форми по 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

177 
 

развитието на речта, която може да се реализира чрез задачи, като: 

развитие на лексикона, възпитаване на звукова култура на речта, 

формиране на граматична компетентност, развитие на свързана реч, 

обучение в диалогична реч, обучение в монологична реч. 

Основно ядро на дейност в организираното предучилищно 

обучение е формирането на диалогична компетентност, поради 

ключовата позиция, която тя заема в началния етап от развитието на 

речта при децата (Alexander, 2001; Stamatov, 1989). 

Комуникативната функция на речта се проявява именно чрез 

диалога. Диалогичната реч се счита за най-естествения дизайн, за 

класическата форма на езикова комуникация. Диалогът е сложна форма 

на взаимен социален контакт, който от позицията на Dawes (2010) 

включва следните групи умения, необходими за ефективно овладяване 

на този вид речева дейност:  

Типични речеви умения. В тази група попадат уменията за: 

встъпване в комуникация (време и начин за иницииране на разговор с 

познат и непознат човек, влизане в контакт с комуникативен партньор, 

който в момента общува с друг събеседник); продължаване поддържане 

и финализиране на разговора (вземат се предвид условията на общуване 

и комуникативната ситуация); активно слухово внимание спрямо 

събеседника с цел активност в общуването (проявява  на инициатива, 

повторно задаване на въпроси, защитаване на собственото мнение); 

свободно изразяване на убежденията за предмета на разговора 

(сравняване, демонстриране на лична позиция, даване на примери, 

оценка, съгласяване/опониране със/на събеседника, формулиране на 

въпроси, отговори, логично и последователно излагане на съждение); 

използване на подходящ емоционален пълнеж, оптимално темпо, 

релевантна на диалога интонация. 

Речеви етикет. Тук се визира способността за: правилно 

обръщение към събеседника с цел запознанство, подходящо и коректно 

използване на поздравителни думи, адекватно привличане на внимание, 

отправяне на покана и търсене на информация, приемане на отказ или 

съгласие,  искане на извинение, споделяне, емпатия, умение за 

провеждане на беседа по двойки или в група. 

Комуникативни умения. Това са уменията, необходими за 

проектиране на общи дейности, цели и техния анализ с оглед активното 

участие при разглеждането на определената тема. 

Умения за невербална комуникация. Тази група включва уменията 
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за използване на подходящи мимики и жестове за кодиране на 

информацията. 

Изследователите посочват, че диалогът е основната, първичната 

форма на вербална комуникация (Fernyhough, 1996). В дълбинните 

структури на диалога възниква свързаната реч. Отличителна 

характеристика на диалогичното единство е редуването на репликите 

между комуникативните партньори. За разлика от монолога, и двамата 

партньори в диалога познават предмета на разговора, не им е 

необходимо да анонсират смисъла на изказването. Този тип реч 

възниква в хода на определена ситуация с участието на жестове, 

мимики, интонация. Това придава словесен (устен) дизайн на диалога. 

Не се изисква разширена речева изява. Допуска се фрагментарност на 

изложението. Типични черти на диалога са: разговорна лексика и 

фразеологични единици; краткост, липса на договаряне, внезапна 

промяна на темата; прости и сложни безсъюзни изречения; 

предварителното обмисляне на фрази не отнема много време. 

Кохерентността в диалога се поддържа и от двамата комуникатори. 

Диалогът се отличава с непроизволност и реактивност. Присъства 

фразово еднообразие, голямо количество от речеви стереотипи, 

устойчиви словесни формули, познати, често използвани и свързани с 

ежедневни ситуации и теми на разговор (Deller et al., 2000). Речевите 

щампи облекчават провеждането на диалога. Речевата активност се 

симулира от вътрешна и външна мотивация. При формиране на 

диалогична компетентност, акцентът се поставя върху методиката на 

преподаване на родния език. В хода на това развитие се създават 

условия за овладяване на повествованието и описанието – компоненти 

на монологичната реч. 

Овладяването на диалогична компетентност е важна детерминанта 

на речевото развитие в предучилищна възраст. Това заема съществена 

позиция в общата система на дейност по развитието на речта в 

предучилищните образователни звена. Диалогичната реч е паралелно 

цел и средство за практическото усвояване на езика. Нейното 

формиране в предучилищна възраст изисква овладяване на различни 

аспекти на речта, употребата на отделни лексикални единици и 

синтактични конструкции. 
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Комуникативен профил на децата с общо недоразвитие на 

речта 

Концептът общо недоразвитие на речта (ОНР) е въведен от P. E. 

Левина (1967) и доразвит от нейните последователи в руската 

логопедична школа. Концепцията оперира с понятието реч вместо език. 

ОНР е лингвистична категория, в която понятието общо показва, че са 

засегнати всички компоненти на речта при наличие на физиологичен 

слух и запазен първичен интелект. Понятието недоразвитие сочи, че 

нарушенията са вродени и рано придобити (Tsenova, 2012). 

Общото недоразвитие на речта е обширно понятие. 

Непълноценното речево развитие реч може да варира от пълно 

отсъствие на реч до разгърната фраза, нюансирана с множество 

отклонения на ниво фонетика, лексика и граматика. 

Изоставането от нормативното речево развитие, проявяващо се в 

пълно отсъствие на вербални форми на комуникация или формиране на 

реч на ниво лепетни думи, е характерно за първото равнище на 

експресивен дефицит. Ограниченият активен речник се репрезентира 

като лепетни структури, звукоподражателни комплекси, жестове. 

Семантичното съдържание на жестовете (формирани от самите деца) е 

често недостъпно за околните (Lepskaya, 2006). За това равнище на 

речево развитие е характерно използването на общоупотребявани думи, 

които се отличават с нарушен звуков дизайн, непълна структура и 

неправилен семантичен подбор. Липсва диференцираното обозначаване 

на предмети и действия. Опитите за коментиране на събития се свеждат 

до назоваване на изолирани думи или комбинирането им в рамките на 

не повече от три непълни и аморфни композити. Оскъдният речник, 

който притежават децата, отразява главно явленията и предметите, 

възприемани чрез сетивата. На това равнище словесното обозначаване 

на най-абстрактните концепции на обективната реалност е недостъпно 

за децата. 

При сериозна езикова патология се отбелязва неустойчива 

употреба на морфологични елементи, служещи за изразяване на 

граматични значения. Доминират „коренови“ думи, лишени от флексия. 

Това са неизменни звукови комплекси и само при отделни деца, 

намиращи се на определено ниво на речево развитие, се манифестира 

стремеж към открояване названията на предметите, действията, 

качествата. В повечето случаи полисемията е типично явление – с една 



 
YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVII, 2020 

 

180 
 

дума или набор от звукове се означават няколко понятия (например 

думата „варям“ – отварям може да се използва по отношение на всички 

нюанси на значението: отворил, отворен, отварям, трябва да се 

отвори и други). 

Децата без речева експресия често декодират адресираното до тях 

речево съобщение, но само въз основа на ситуационен контекст. 

Експериментални изследвания показват, че думи като клон, двор, 

кабина, паяк, грива остават извън пределите на разбиране на значението 

им (Filcheva, 2001). На практика отсъства граматичната трансформация 

на думите. Проучванията свидетелстват за това, че в условия на 

стимулна депривация децата не диференцират формите на граматичните 

категории род, число на съществителното и прилагателното име, 

миналото време на глагола. Предложната система също липсва. 

Бедният и своеобразен лексикон е бариера за точното определяне 

на експресивния статус на някои речеви звукове. Не се възпроизвежда 

звуковата и сричковата структура на думите поради липсата на 

устойчива артикулация. 

По-лесният преход към изучаване на учебните предмети 

обосновава напълно получаването на логопедична помощ в процеса на 

предучилищната подготовка на общообразователното училище.  

Към седмата година децата с ОНР достигат следващото равнище 

на езиково развитие, но има подрастващи, които в края на 

предучилищната възраст са все още на ниво дву- и трисрични  

комбинации или не продуцират реч. Обикновено, това е рядко срещано 

явление, провокирано от влиянието на неблагоприятни условия на 

ежедневната комуникация (неблагоприятна речева среда, 

характеристични особености на детето и др.). 

С преминаването към второ равнище на речево развитие 

способностите на децата бележат значителен подем. Комуникацията се 

осъществява чрез устойчиви словесни патерни, а не посредством 

звукоподражания и фрагменти от думи, които са придружени от 

жестови структури. Оперирането с речеви средства остава все още 

непълноценно във фонетичен и граматичен аспект. В речевата картина 

се наблюдава присъствие на местоимения, предлози, и съюзи с 

елементарни значения. Възниква възможност за композиране на разказ 

за добре познати събития, семейството, в личен план, за приятелите. Не 

бива да се пренебрегва обаче обстоятелството, че речевият дефицит е 

все още налице и се изразява в незнанието на много думи, неправилното 
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звуково произношение, нарушението на лексикалната структура, в 

аграматизма, въпреки че декодирането на представената от детето устна 

информация (дори извън невербалния контекст) е вече факт. 

В определени ситуации децата използват жестове, за да обяснят 

неправилно продуцирани думи. На второто равнище на ОНР се 

констатират вербални парафазии (названието на действието се заменя с 

името на обекта, с който се извършва действието или към който то е 

насочено). Думите задължително се съпътстват от подходящите 

жестове. 

Частите на речта също се характеризират с неправилна употреба. 

Съществителните имена се използват главно като извършители на 

действието, а глаголите – в инфинитивната им форма или в 3 лице, 

ед./мн. число, сегашно време. Установена е липса на съгласуваност 

между глагола и съществителното име по граматичните категории род 

и число. В много редки случаи децата използват съществителните имена 

в косвени падежи (като непреки допълнения). Детските фрази са 

съпътствани от аграматизъм. Прилагателните имена се използват в 

изолирани случаи и най-често не се съчетават правилно с другите думи 

в изречението. Частиците също са изключения.  

На този етап от езиково-речевото развитие децата се стремят към 

откриване на правилната лексикална структура или граматична форма, 

но като цяло опитите са безуспешни. Въпреки това, макар и нестабилна, 

започва появата на диференциация на отделни граматични форми. 

Подобрява се  и разбирането на речта.  

Подобрява се по слухов път финото диференциране по отношение 

на думи, обозначаващи съществителни имена, глаголи в ед. и мн. число 

и минало време, особено когато окончанията са под ударение. 

Специалистите поставят акцент върху лексикалния аспект на речта и 

морфологичните елементи, изпълняващи смислоразличителна функция. 

В позната ситуация децата различават значенията на предлозите, 

но въпреки това за тях остават недостъпни рода и числото на 

прилагателните имена. 

Децата използват установени начини за словообразуване, което 

позволява оценка на произношението и описание на звуковата 

организация на речта. Артикулационните нарушения са в изобилие, но 

в сравнение с предишното езиково равнище възпроизвеждането на 

сричковата структура на думата става реалност. Нарушената звукова 

продукция може да се проследи по-ясно в разгърнатата реч. В изолиран 
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вид някои думи могат да се произнасят правилно или с леко 

изопачаване, но при конструиране на фраза същите думи губят 

характерния си звуков облик (Davis & Memelstein, 1980). Често се 

смесват значения на близки по звучене думи, което поставя негативен 

отпечатък върху овладяването на лексиката и граматиката. Усвояването 

на писмените и четивните умения на това равнище е непостижимо без 

специално обучение. 

Нарушенията на фонетично, лексикално и граматично ниво са 

присъщи и за третото равнище на речево развитие с тази разлика, че 

битовата реч е разгърната в по-голяма степен. Фонетичните и 

граматичните грешки са редуцирани, но все още се отчита неправилна 

и неточна употреба на лексикалните значения. Ясно се открояват 

отклоненията в писмената реч.  

В самостоятелните реплики се регистрират нарушени връзки 

между думите в изреченията, обозначаващи пространствени и времеви 

взаимоотношения. Общото недоразвитие на речта се изразява в 

качествени нарушения на лексиката. Смесват се значенията на 

лексемите, не се владеят достатъчно механизмите на словообразуването 

и словоизменението. Аналогична е ситуацията с непознати глаголи. 

Непознатите думи за номиниране на съответните действия се заменят с 

познати. Понякога децата използват неаргументирани обширни 

обяснения, вместо да назовават обекта или действието. 

Неточният подбор на думи в непозната ситуация е доказателство 

за незадоволителния лексикален запас. Подрастващите използват 

субстиути на думи със сходни значения. Съществителните имена и 

глаголите заемат неголяма част от речника. От прилагателните имена 

по-често се употребяват тези, които означават свойства и признаци на 

предмети. С относителните и притежателните прилагателни имена 

децата оперират само за формулиране на познати взаимоотношения 

(например, майчина чанта). Децата демонстрират активност в 

откриването на подходящите предлози, поради възникналата 

потребност да си служат с тях. Преимуществено се използват 

пространствени предлози. Останалите неизменяеми думи, 

обозначаващи отношения, обстоятелства, оценка на действия или 

свойства на обекти не присъстват в активния речник на децата. 

Недостатъците в словоизменението са причина за нарушената 

синтактична връзка между думите в изреченията. Липсата на 

релевантни механизми за словообразуване може да доведе до 
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невъзможност за изменение на  думите. Децата се затрудняват да 

трансформират лексикалните единици. За тях това е неизпълнима 

задача, което намира отрицателно проявление в упражненията за 

селекция на думи с един и същ корен.  

В сравнение с останалите равнища третото ниво се отличава с 

много по-висока разбираемост на ежедневната реч, въпреки 

допускането на грешки, които са в релация с диференциране на 

граматичните форми за число, род на прилагателното и 

съществителното име, както и глаголните форми, означаващи 

темпорални отношения. Разбирането на нюансираните значения на 

думи с един и същ корен е до голяма степен ограничено. Затруднена е 

експресията на изрази, обозначаващи причинно-следствени, времеви и 

пространствени позиции. 

На този етап от развитието на речта овладяването на четивни и 

писмени навици е реализуема цел, поради възможността за откриване 

на логически затруднения при разграничаване на фонемите, 

принадлежащи към сродни групи, дифузията на грешките, чийто 

случайният характер отпада. Важно е да се отбележи, че четенето и 

писането ще бъдат съпътствани е много неточности и пропуски при 

децата, намиращи се на трето ниво на развитие на речта. 

Следва да се отчита фактът, че децата разполагат с цялостна 

сричкова структура на думите с изключение на редките случаи,  в които 

се срещат погрешни модели на пренареждане на звукове, срички и думи. 

Неточности в сричковата структура се откриват преимуществено при 

използването на непознати за децата думи. 

Четвъртото равнище на развитие на речта се манифестира с 

незначителни несъвършенства при всички езикови компоненти. 

Артикулационните нарушения се проявяват в диференциацията на 

звуковете [Р – Р'], [Л – Л'], [Ч – Ш], [Т' – Ц – С – С'], затруднено е 

задържането на фонетичния образ на думата в краткосрочната памет, в 

резултат на което се променя звуковото съдържание в различни 

вариации: персеверации, елизии, парафазии, разместване, отпадане, 

добавяне на звукове и срички. 

ОНР повлиява отрицателно върху всички аспекти на детската 

личност. Наблюдават се дефицити в когнитивната дейност, ниска 

продуктивност на паметта, несъвършенства на логическата и 

семантичната памет, затруднени мисловни операции, нарушения в 

сферата на междуличностната комуникация. 
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Особености на диалогичната реч при деца от предучилищна 

възраст с общо недоразвитие на речта 

Формирането на диалогичната реч, разглеждана като част от 

общата езикова реализация, е една от основните задачи на 

комуникативното развитие. В процеса на обучение в устна реч, 

отговаряща на нормите на езика, следва да се вземе предвид 

комуникативното пространство на детето, неговото социално 

обкръжение, индивидуалните му характеристики и познавателната 

активност. 

В предучилищния период децата овладяват диалогичната форма 

на речта, чиято характерна особеност се проявява в използването на 

езикови средства, типични за разговорната реч. Р. Е. Левина (1967) 

отбелязва, че при децата с ОНР езиковата патология се съпътства от 

отклонения в психическото развитие, в темпа на развитие на 

гностичните мисловни процеси, емоционално-волевата сфера, 

характера. 

Ниската степен на речева активност при децата с ОНР е пряко 

свързана с обстоятелството, че до началото на втората година все още 

липсват фините двигателни умения, действията с предмети е 

ограничено, задържано е развитието на превербалните комуникативни 

способности. 

Появата на първите звукови комплекси  започва в по-късен период 

в резултат на недостатъчно сформираната предметна дейност на децата. 

Продукцията при гукането на децата с ОНР е изключително бедна, не 

присъства интонационен пълнеж и на практика то липсва. Без специално 

обучение речта и предметната дейност не се развиват свободно и 

естествено. Забавянето на спонтанното гукане при тези деца, като 

реакция на говорната продукция на възрастен, възпроизвежда негативен 

ефект върху появата на първите думи. Формирането на фразата е 

нюансирано с много трудности и комбинирането на думите в двусловни 

изказвания се задържа за продължителен период от време. 

Изследователите установяват, че при тази категория деца речевите 

концепти се формират със забавени темпове, отсъства самостоятелност 

и спонтанност в детското речево творчество. Налице е устойчиво 

фонетично несъвършенство. Преобладава употребата на съществителни 

имена, а глаголите, прилагателните имена, предлозите почти липсват. 

Речевата активност е лимитирана, устната комуникация – силно 

ограничена (Berry & Eisenson, 1992). 
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Ярко проявените симптоми в онтогенезата на дете с ОНР са 

детерминирани от характера на нарушението, което до голяма степен 

препятства своевременното и пълноценно развитие на вербалната 

(устна) комуникация. Както беше отбелязано, нейното равнище е 

значително по-ниско при децата с ОНР в сравнение с техните 

връстници. Ограничените комуникативни мотиви, като основен 

компонент в структурата на комуникативната дейност, са обусловени 

предимно от редуцираните потребности на децата. 

Изследванията на Brent потвърждават, че децата със специфична 

езикова патология  на възраст между 4 и 7 години демонстрират 

ограничена потребност от комуникация (Bent et al., 2001). Те с 

удоволствие се включват в играта, но нямат предпочитания за 

споделени действия с възрастните. До края на предучилищния период 

те манифестират трудности при овладяване на средствата за вербална 

комуникация, въпреки наличието на добре развит пасивен речник и 

говорно-перцептивна способност. 

Прави впечатление, че в специализираната група на 

предучилищната микроструктура децата в много редки случаи 

използват речта си. Обикновено предпочитат да играят без да 

оречевяват действията си. Желанието за сътрудничество с 

комуникативния партньор (възрастен, връстник) не е сред често 

срещаните поведенчески модели.  

Опитът на специалистите в детските градини сочи, че в процеса на 

спонтанна и неорганизирана игра децата използват най-често две форми 

на вербална комуникация: извънситуационна-познавателна (по-голям 

процент от големите деца с типично развитие) и ситуационно-делова. 

Извънситуационно-личната форма на общуване не се наблюдава сред 

децата с ОНР от предучилищна възраст. Разпространено явление са 

опитите за дистанциране от устната комуникация. В единичните случаи 

на възникване на диалог, той е краткотраен и непълноценен. Сред по-

важните причини се нареждат: 

• бързото изчерпване на подбудите към изказване, което води до 

прекратяване на разговора; 

• липсата на знания, необходими за коректен отговор, беден речник 

– бариера за правилното формулиране на изказването; 

• неразбиране на комуникативния партньор. Децата не правят опити 

за декодиране на съобщението, следователно техните вербални реакции 

се оказват неадекватни и не допринасят за поддържане на 
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комуникативния акт. 

След проведен педагогически експеримент Л. Ф. Спирова (1980) 

стига до извод, че комуникативното речево развитие на децата с ОНР се 

осъществява предимно в процеса на значимите за тях дейности (играта), 

които стимулират активното им желание за устна комуникация. 

Наличието на такъв тип мотивация е базисно условие за формирането 

на речта при тази категория деца. 

Утвърждава се фактът, че играта като водеща дейност в този 

възрастов период може да бъде най-ефективният начин за формиране на 

комуникативно-речева способност при деца с ОНР. В процеса на 

нейната организация следва да се отчитат менталните характеристики и 

възможностите на децата в този  възрастов период.  

Комуникацията на децата с ОНР от предучилищна възраст в 

сравнение с техните връстници има някои особености. Тяхното 

общуване се отличава с епизодичен характер. Някои деца се чувстват 

комфортно, когато играят или работят сами по време на занятията. При 

включването им в общ игрови формат с връстниците техните действия 

се отличават с непоследователност. Сюжетно-ролевата игра на децата 

от предучилищна възраст с OHP може да се дефинира като игра 

„наблизо“, т.е. взаимодействие чрез речеви средства не се наблюдава. 

При тези деца почти не се констатира сътрудничество при изпълнението 

на задачи, включващи съвместни дейности. Персоналните контакти са 

рядък феномен. 

Доминираща роля в процеса на комуникативно-речевото развитие 

се отрежда на диалогичната реч. Авторите интерпретират този вид реч 

едновременно като средство за практическо овладяване на езика и цел 

на неговото развитие (Lepskaya, 2006; Т. Filcheva, 2001). Успешното 

развитие на диалогичната компетентност може да се реализира само при 

специални условия, благоприятно пространство за съвместната дейност 

на детето и специалиста. Активното участие на двете страни, базиращо 

се на  целенасочено взаимодействие (Shivacheva-Pineda, 2020) без 

съмнение поражда атмосфера на находчивост и спонтанност, които 

поощряват интуицията и импровизацията като ценни прояви на 

индивидуалност и творчество (Neminska, 2020). 

Методология и методика на изследването 

Разглеждането на проблема за формиране на диалогична 

компетентност при деца от предучилищна възраст с общо недоразвитие 

на речта (ОНР) се базира върху подходяща организация и релевантна 
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методика. 

Обектът на изследването е диалогичната компетентност при деца 

от предучилищна възраст с ОНР. 

В качеството на предмет се явява процесът на формиране на 

диалогична компетентност при деца от предучилищна възраст с ОНР. 

Според формулираната хипотеза формирането на диалогичната 

компетентност при деца от предучилищна възраст с ОНР е затруднено 

и протича със специфични особености. 

Целта на емпиричното изследване кореспондира с установяване 

на равнището на сформираност на диалогичната компетентност при 

деца от предучилищна възраст с  общо недоразвитие на речта. 

Следните задачи съдействат за реализиране на целта: 

1. Проучване на теоретичните основи относно изследвания 

проблем –  формиране на диалогичната компетентност при деца от 

предучилищна възраст с ОНР. 

2. Конструиране на изследователски инструменти за установяване 

нивото на развитие на диалогичните речеви умения при деца в 

предучилищна възраст с ОНР. 

3. Експериментално изследване на равнището на формиране на 

диалогична компетентност при деца от посочената категория езикови 

нарушения. 

В съответствие с целта и задачите са използвани 

изследователските методи: 

• проучване на специализираната литература по проблема за 

диалогичната компетентност на деца от предучилищна възраст с ОНР; 

• проучване и анализ на училищна документация; 

• наблюдение; 

• беседа; 

• тестиране; 

• констатиращ експеримент. 

За целите на експерименталното изследване на равнището на 

сформираност на диалогичната компетентност при деца от 

предучилищна възраст с ОНР е приложена методиката на А. В. Чулкова 

(2008). Нейната релевантност се определя от факта, че в съдържанието 

й са включени всички компоненти на диалогичната реч: обем от фрази 

на речевия етикет; различни типове въпроси (общи, специфични, 

алтернативни, декомпозирани); самостоятелност и последователност 

при воденето на диалога; обем и характеристика на диалогичните 
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единства, композиращи диалога; моделирани от децата синтактични 

конструкции. Методиката съдържа  4 изследователски блока: Речеви 

етикет, Търсене на информация, Репликиране, Съставяне на диалог и 

съответните критерии и показатели за диагностична проверка. 

Речеви етикет 

За изследването са подбрани 5 направления за подбор на 

комуникативните ситуации: 

1. Поздрав. 

2. Запознанство 

3. Молба. 

4. Извинение. 

5. Обръщение към възрастен. 

Процедура: 

Моделирани са следните комуникативни ситуации: 

1. Ти идваш в детската градина и срещаш твоята учителка г-жа 

…..Как ще я поздравиш? Как по друг начин можеш да я поздравиш? 

2. Във вашата група идва ново момиче/момче. Искаш да се 

запознаеш с нея. Какво ще й/му кажеш? 

3. Ти не можеш да достигнеш своята любима играчка, защото е 

нависоко върху шкафа. Как ще поискаш да я получиш, какво ще кажеш? 

4. Играеш на топка в стаята. Без да искаш счупваш любимото 

цвете на мама. Какво ще й кажеш? 

5. Представи си, че играеш с твоята кола и й се счупва колелото, 

как ще поискаш помощ, за да ти бъде поправено колелото? 

Критерии за оценка (в балове) 

3 бала – високо равнище. Това означава, че децата владеят добре 

ежедневния речеви етикет и употребяват различните му форми в 

зависимост от речевата ситуация. Ползват се от различни видове 

изречения, включително обръщение към събеседника (по име) и фрази, 

изразяващи вежливо отношение към него. Към непознатите възрастни 

се обръщат, като използват словесните формули: „Извинете!“, Може ли 

да ми….!“. 

2 бала – средно равнище. Речевият етикет се използва само в добре 

заучени ситуации (поздрав, сбогуване, молба). Вербализираните речеви 

формули са еднообразни, не се отбелязва използване на синонимни 

изрази. Репликите на децата в тези ситуации включват само речеви 

щампи без обръщение към събеседника. Като не познават типичната за 

дадената ситуация речева щампа, децата отговарят косвено, често с 
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грешки или изпълняват езиковата задача, като използват наличен опит. 

1 бал – ниско равнище. Децата владеят ограничен обем от фрази 

на речевия етикет, които са усвоили по-рано и в които се обучават 

ежедневно (поздрав, молба, извинение) и често смесват. Използват само 

по една общоупотребявана форма, която не могат да заменят с нейн 

аналог. Това затруднява опитите им за встъпване в контакт с възрастни 

и връстници. Не заимстват от възрастните модели на речевия етикет. 

Смесват формите на обръщение към възрастния и друго дете. 

Търсене на информация 

Процедура: 

Изпитващият си намисля животно от картинките, които се намират 

пред детето (лисица, вълк, мечка, заек, катеричка, крава, кон, кокошка, 

куче). То трябва да открие кое е животното, като задава въпроси на 

изследователя. Примерните въпроси, които трябва да формулира, са: 

- Диво ли е или домашно? 

- Каква му е козината? 

- С какво се храни? 

- Къде живее? 

Изпълнението на задачата се оценя по следните показатели: 

- умение за правилно формулирани въпроси; 

- самостоятелно търсене на информация; 

- правилно назоваване на животното и начинът, по който го 

прави: в резултат на зададените въпроси или на принципа на 

предполагането (произволно посочва животни). 

Обръща се внимание на количеството, вида на въпросите, които 

детето задава, на тяхната логическа последователност. 

Критерии за оценка (в балове): 

3 бала – високо равнище. Децата са способни да достигнат 

самостоятелно до отговора. Разпознаването се извършва бързо, без 

продължителни паузи между отделните въпроси, без помощта на 

събеседника. 

2 бала – средно равнище. Децата са в състояние да зададат няколко 

въпроса с помощта на възрастния. Липсва самостоятелност при търсене 

на отговора. Те стигат до отговора по пътя на предположението, като 

изброяват всички животни докато познаят намисленото от 

изследователя. По време на търсенето на информация децата често се 

отвличат и ако не разпознаят бързо животното, губят интерес към 

играта. Темпът на разпознаване е забавен от паузи, предизвикани от 
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липса на диалогична компетентност. 

1 бал – ниско равнище. Децата могат да отговарят на различни 

видове въпроси, но не ги формулират самостоятелно. Отказват се да 

търсят отговора. 

Репликиране  

Процедура: 

Възрастният предлага на детето разговор по телефона. Репликите 

– стимули се произнасят от специалиста, а репликите – реакции – от 

детето. След всяка реплика се дава възможност на детето само да 

възобнови диалога, но ако не може, възрастният преминава към 

следващата реплика. 

Тук са избрани 3 вида реплики: 

- съобщение; 

- подбуждане към съвместно действие; 

- предложение. 

Отговорите се анализират по следните критерии: 

- наличие на реплики – стимули; 

- общо количество на произнесените реплики; 

- количеството на диалогичните единства в микродиалозите. 

Критерии за оценка (в балове) 

3 бала – високо равнище. Децата активно встъпват в диалог със 

събеседника. В хода на диалога реагират бързо на репликите, като 

използват различни по вид, в това число и подбуждащи комуникативния 

партньор към действие. С удоволствие събеседват на различни теми (за 

игри, семейство, близки събития). По желание на събеседника може да 

се определи времето на поддържане на разговора по определената тема. 

Такива микродиалози включват от 3 до 7 диалогични единства. 

2 бала – средно равнище. Децата с желание се стремят да се 

включат в диалога с възрастен, но не проявяват инициатива , често се 

разсейват. Имат слаба речева активност. Не умеят да поддържат диалог 

по предложената тема. Стремят се да предадат своята информация, от 

което разговорът постоянно сменя темата си. Рядко употребяват 

реплики, които да стимулират събеседника. Репликите – реакции са 

понякога  кратки еднословни изречения или сложни структури. 

Микродиалозите се състоят средно от 1 до 3 диалогични единства. 

1 бал – ниско равнище. Децата участват пасивно в диалога, 

проявяват слаба речева активност. Диалогът протича забавено и с много 

продължителни паузи. Отсъства интересът към беседата. Разговорът 
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продължава, докато възрастният проявява инициатива. Репликите – 

стимули почти отсъстват, а репликите – реакции са кратки, еднословни, 

еднотипни. Микродиалозите се състоят от едно диалогично единство с 

елементарна структура. 

Съставяне на диалози 

Процедура: 

На децата е предложена сюжетна картинка, на която са изобразени 

две зайчета, които разговарят помежду си. Участниците в изследването 

трябва да помислят за темата на разговора. 

Диалозите се анализират по следните критерии: 

- самостоятелност при съставянето на диалога; 

- количество на диалогичните единици; 

- видове реплики; 

- обем информация; 

- съдържание на диалога. 

Критерии: 

3 бала – високо равнище. Съставените диалози имат сложна 

структура, състоят се от 4 – 6 и повече диалогични единства. В състава 

им е включен и речеви етикет. Съдържанието на диалозите по правило 

отразява сюжетната картина, но е възможно и да се направи отклонение 

от нея. При предаване на диалога децата се ползват от пряка реч. Речта 

е правилна, наблюдават се отделни синтактични и морфологични 

грешки. 

2 бала – средно равнище. Съставеният по картинката диалог 

включва между 1 и 3 диалогични единства. Децата се затрудняват в 

обмисляне на съдържанието на диалога, не знаят как да го започнат или 

завършат. Репликите са от една фраза. Изреченият са или по-

елементарни или по-сложни структури. Речевият етикет отсъства. 

Диалозите са малко съдържателни или отразяват мислите и чувствата на 

възрастните. В речта се наблюдават множество граматични и 

синтактични грешки. 

1 бал – ниско равнище. Децата не са в състояние да съставят 

диалог. Образуват отделни реплики или определят само темата на 

разговора, отразяваща съдържанието на картинката. 

Основният критерий е равнище на сформираност на диалогичната 

реч (табл.1). 
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Таблица 1.  

Формиране на диалогична компетентност 

Равнище на диалогична компетентност 

Високо равнище Средно равнище Ниско равнище 

11 – 12 бала 7 – 10 бала 4 – 6 бала 
 

Участници в експеримента са 16 деца на възраст от 4 до 7 години. 

По полов признак 9 са момичета, а 7 – момчета. 

Експериментът е проведен в началото на 2019 г. Процедурите са 

осъществени през първата половина на деня в хода на индивидуални 

беседи и групови форми на работа. Изследването е проведено в  “Център 

за обществена подкрепа” гр. Казанлък. За да обезпечи спокойното 

провеждане на изследването, изследователят е осигурил оптимален 

времеви период за опознаване и адаптация, който гарантира 

достоверност на подадените отговори. Той е беседвал с децата и е 

обяснил какво им предстои да правят. 

Резултати и обсъждане 

Резултатите от изследването визират четирите изследователски 

блока: Речеви етикет, Търсене на информация, Репликиране, 

Съставяне на диалог. 

Първият блок диагностични задачи позволява извеждане на 

равнището на сформираност на речевия етикет и уменията за неговото 

използване в различни ситуации (фиг. 1). В този модул са включени 

направленията: поздрав, запознанство, молба, извинение, обръщение 

към възрастния. 

Ниско равнище на изява на речевия етикет се отбелязва при 12 от 

децата. Те не умеят да подбират други варианти за поздрав. В техните 

фрази липсват обръщения към събеседника. В по-голямата част от 

случаите те проявяват отказ за даване на отговор, тъй като някои от 

въпросите предизвикват затруднения. 

Четири деца демонстрират средно равнище на усвояване на 

речевия етикет. Фразите са еднообразни. Изборът на алтернативни 

варианти се извършва с помощ от комуникативния партньор. 

Словосъчетанията не съдържат обръщения и се отличават със 

шаблонност и стереотипност. 

Според получените данни нито едно от изследваните деца няма 

високо равнище относно овладяването на речевия етикет. Те не 

употребяват разнообразните форми на речевия етикет, не умеят да 
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подбират алтернативни варианти в една и съща ситуация. Не използват 

различни видове изречения и не ги включват в обръщение към 

събеседника и в езикови формули на вежливост. 

 
Фиг. 1. Разпределение на резултатите от констатиращия 

експеримент в блок Речеви етикет 

Вторият блок задачи отразява уменията на децата за 

самостоятелно търсене на информация (фиг.2). Беше предложена играта 

„Познай животното!“, при която изследователят избира изображение на 

животно, без да го фиксира и назовава, а децата чрез формулиране на 

подходящите въпроси откриват кое е то. 

Четири деца от общо 16 имат средно равнище на сформираните 

умения. Участниците в експеримента задават въпроси по еднотипна 

схема. Отсъстват логичността и последователността при провеждането 

на диалога. Достигането до крайния резултат (идентифициране на 

животното) се осъществява по пътя на предугаждането. Диалогът 

протича със забавен темп и с продължителни паузи. 

При 12 деца се регистрира ниско равнище. Някои от тях отговарят 

правилно на въпросите, но не могат да ги конструират. 
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Фиг. 2. Разпределение на резултатите от констатиращия 

експеримент в блок Търсене на информация 

Подобно на първия изследователски блок и тук липсва високо 

равнище на установени стратегии за търсене на информация. 

Чрез третия блок диагностични проби се определят видовете 

реплики, които имат висока честота на употреба, както и речевата 

активност в хода на диалога (фиг. 3). Селектирани са три типа реплики 

– стимули: съобщителни, подбуждащи към съвместно действие, 

предложение.  

 

 
Фиг. 3. Разпределение на резултатите от констатиращия 

експеримент в блок Репликиране 
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Ниско равнище се отчита отново при 75% от общата извадка. 

Продуцират се еднословни структури. Инициирането на контакт се 

отличава с пасивност, а диалогът продължава докато 

експериментаторът проявява активност. Налице са забавен темп и 

продължителни паузи. Активността също отсъства, наблюдава се 

неувереност при започването на разговора. Използва се една реплика – 

реакция, след което участието в диалога се преустановява. 

Четири от изследваните лица манифестират средно равнище при 

овладяване на речевите компетенции в този изследователски блок. 

Децата с желание и готовност се стремят да се включат в диалога с 

възрастен, но не проявяват необходимата инициатива. Имат слаба 

речева активност. Не умеят да поддържат диалог по предложената тема. 

Рядко употребяват реплики, които да стимулират събеседника. 

Репликите – реакции са понякога  кратки изречения (от една дума) или 

сложни структури. Микродиалозите се състоят средно от едно до две 

диалогични единства. 

Последният диагностичен блок визира уменията за изграждане на 

диалог. Съдържанието на изследователската проба беше свързано със 

съставяне на диалог по картинка, на която са изобразени две 

разговарящи помежду си животни. Тук се извежда способността за 

използване на съществуващите навици за диалогична реч в условията на 

самостоятелно композиране на диалога. Резултатите от изследването 

показват, че 12 деца притежават ниско равнище на формиране на 

разглежданите в този експериментален блок умения (фиг.4). 

 
Фиг. 4. Разпределение на резултатите от констатиращия 

експеримент в блок Съставяне на диалог 
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Две от децата успяват да определят темата на диалога и да съставят 

отделни реплики, които обаче не са логически свързани. Не се 

възползват от опорните въпроси на експериментатора и на помощта му 

като цяло. С чужда подкрепа С. П. съставя само 2 фрази, след което не 

може да структурира диалог. Липсва и заглавие на разговора между 

говорещите животни. Д. И. не реагира на предложената поддръжка и се 

отказва от участие в изследователската проба. 

Закономерно, средното равнище принадлежи само на 4 деца. 

Съставеният по картинката диалог включва 4 реплики – стимули. 

Участниците в изследването се затрудняват в обмисляне на 

съдържанието на отговорите. Речевият етикет като цяло присъства. 

Репликите са от една фраза. В речта не се наблюдават изявени 

граматични и синтактични грешки.  

Представените резултати водят към обобщението, че преобладава 

количеството на изследваните лица, които имат ниско равнище на 

диалогична компетентност. Децата използват стандартни фрази на 

речеви етикет, речевите щампи не се включват в обръщения, поздравът 

се ограничава единствено до заучени словесни формули като 

„Здравей!“, а молбата – до „Помогни!“. 

Често явление е смесването на формите на обръщение към 

комуникативния партньор (възрастен, връстник). На въпросите децата с 

общо недоразвитие на речта реагират с кратки речеви модели и не умеят 

да подбират други, алтернативни варианти на отговори. Изпитват 

големи затруднения към самостоятелното формулиране на въпроси, 

поради което при изпълнение на задачите използват примерни въпроси, 

предварително въведени от експериментатора. 

По време на беседата децата не проявяват активност, разговорите 

протичат със забавен темп и продължителни паузи. Трудно се поддържа 

и диалогът на определена тема. Някои категорично отказват 

изпълнението на сложните за тях инструкции – например съставяне на 

диалог по картинка. Определят темата на разговора, генерират отделни 

реплики, но не демонстрират способност за водене на пълноценен 

диалог.  

Според данните от изследването средните стойности от 4-те 

изследователски блока се разпределят по следния начин (фиг. 5): Речеви 

етикет – 59%, Търсене на информация – 42%, Репликиране – 33,5%, 

Съставяне на диалог – 25%. 

Резултатите показват, че 4 деца (25%) владеят навика за 
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използване на диалогична реч на средно равнище, а 12 деца (75%) 

демонстрират ниско равнище на развита диалогична компетентност. 

Нито едно дете от всички изследвани участници не притежава високо 

равнище на сформираност на проучваните умения.  

Най-изявени проблеми в реализацията на диалогичната реч при 

децата с ОНР възникват по време на оперирането с репликите: реакция 

и самостоятелно конструиране на реплика – стимул, редуване на 

реплики, съставяне на диалогични единства. При инициирането на 

контакт се приема пасивната роля, трудно е поддържането на разговор 

по определена тема.  

 
Фиг. 5. Равнище на сформираност на диалогичните умения по 

четирите изследователски блока 

Децата от предучилищна възраст с ОНР не умеят да генерализират 

овладените единични умения в ситуация на самостоятелно съставяне на 

диалог. Последното се съпътства от бързи вербални реакции и 

автономно формулиране на фрази, което липсва при участниците в 

емпиричното изследване и като последица се очертава ниската им 

активност в хода на беседата. 

Заключение 

Предприето беше емпирично изследване по актуален въпрос, 
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компетентност
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свързан с формирането на диалогична компетентност при деца с ОНР от 

предучилищна възраст. 

Целта, задачите и хипотезата бяха формулирани въз основа на 

проучване и анализ на специализираната литература относно развитието 

на диалогичната реч, подходите към класификация и изследване на 

ОНР, както и психологическите и педагогическите особености на децата 

с този тип комуникативно нарушение. 

Изследването се проведе в “Център за обществена подкрепа” гр. 

Казанлък., в който се обучават деца с ОНР. Адаптираният от А. В. 

Чулкова методичен вариант съдържащ четири изследователски блока, 

беше предназначен за диагностична проверка на разглежданите умения. 

Обработката и интерпретацията на емпиричните данни от 

констатиращия експеримент доведе до обобщението, че при 

изследваната детска популация липсват достатъчно сформирани умения 

за употреба на речеви етикет, за иницииране, поддържане и 

финализиране на диалог. Демонстрира се неспособност за 

генерализиране на овладените знания в различни комуникативни 

ситуации. Ниското равнище на диалогична компетентност беше 

основната доминанта в изследването. 
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СИСТЕМНО-ДЕЙНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 

ВЕЛИЧИНАТА МАСА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 1-

4.КЛАС 

Мария Петрова Темникова 

 

SYSTEM-ACTING APPROACH FOR DEVELOPMENT OF 

MATHEMATICAL COMPETENCIES RELATED TO THE VALUE  

”MASS” IN THE EDUCATION IN MATHEMATICS FOR GRADES 

1-4 

Maria Petrova Temnikova 

 

Abstract. The development of knowledge, skills and competences related to 

values and their measuring units represents an important part of the overall education 

in mathematics for primary school students in Grades 1-4. 
The research studies different theoretical concepts related to the competences 

and the approaches in the primary school education. Based on the analysis of the 

respective legislation the researcher presents interconnections between the specific 
mathematical competences and the term “mass” from the competency cluster 

“Measurement”.  

The newly developed methodology system of work for learning the term 

“Mass” is applied during both the mandatory and the additional mathematics classes 
in Grades 1-4.  Different approaches for education are simultaneously applied but 

priority is given to the system-acting approach with the idea to achieve unification 

between the act of teaching and the control of the cognitive and practical productive 
activities of the students.  

As a result of applying the newly developed methodology system of work the 

students actively participate in the pedagogy interrelations and co-operation with the 
rest of the students, they have the opportunity to express their own intellectual and 

emotional potential. When the students make mistakes, during the practical 

individual, team and group activities they get the opportunity to correct these 

mistakes and to develop their own logical thinking. 

Keywords: competencies,  mass, measuring units, practical activity  

 

През последните години при проверката, свързана с Националното 

външно оценяване в Р България, на математическите знания, умения, 
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компетенции и компетентности относно величините и техните мерни 

единици, учениците от 4. клас показват по-ниски резултати. 

Това налага разглеждането на някои специфики на методиката на 

работа при изучаването на величината маса и мерните ѝ единици в 

началния етап на основната образователна степен. 

Цел на изследването е да се систематизират и изведат основни 

теоретични постановки за компетентностите, въз основа на които да се 

изгради методическа система на работа с използване на дейностния 

подход и да се изследва степента на формирането на знания и умения, 

свързани с величината маса в обучението по математика в 1-4. клас.  

Обект на изследване е процесът на обучение по математика в 1– 

4. клас. 

Предмет на изследване е влиянието на приложената методическа 

система на работа с приоритет на използване на дейностния подход 

върху изграждането на компетенции,  в обучението по математика в 1 – 

4. клас чрез разработената методическа система. 

За постигане на целта на изследването са реализирани следните 

задачи: 

1. Проучване и теоретичен анализ на: изследвания на 

чуждестранни и български автори, свързани с компетентностния 

подход, компетенциите и компетентностите. 

2. Изграждане на методическа система за работа с приоритет на 

практическите дейности и прилагането ѝ в обучението по математика 1-

4. клас с тенденция да се съдейства за формирането и развитието на 

математически компетенции, свързани с величината маса. 

3. Изследване на равнището на знанията и уменията на учениците 

от 4. клас, свързани величината маса. Сравнителен анализ и оценка на 

резултатите от емпиричното изследване, обобщение. Формулиране на 

изводи. 

За емпиричното изследване са изведени следните критерии: 

знания и умения за величината маса; знания и умения за мерните 

единици за маса- килограм, грам, тон; знания и умения за извършване 

на действия с еднородните мерни единици за маса. 

В разработената методическа система на работа в съчетание се 

използват: компетентностният; репродуктивният и продуктивният (въз 

основа на класификацията на Лернер), системно-дейностният, хуманно-

личностният и др. подходи.  

Според предписанията на Европейския съюз образователните 
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реформи през последните години в Р България са насочени към по-

широкото използване на компетентностния подход, като очакваните 

резултати определени в учебните програми по математика 1-4. клас са 

структурирани в области на компетентност. В основата на  са понятията 

компетентност и компетенции. Редица изследователи разглеждат 

понятието компетентност Делчева, Желязкова, Терзиева, Д. Желева- 

Терзиева, Хуторски и др.  

Общото за всички определения е разбирането, че компетенциите 

са способност на човека да се справя с най-различни задачи. 

За българската образователната система компетентностните 

модели са добра основа за разработване на учебни планове и програми, 

напълно отговарящи на изискванията на пазара на труда (Delcheva, 

2018). 

Г. Терзиева предлага 4 модула за изграждане на компетенции - 

целево-резултативен, съдържателен, организационен и оценъчно-

резултативен (Terzieva, 2018, pp. 696-701). 

Д. Ж. Терзиева изтъква на преден план ролята на учебния процес, 

който трябва да е насочен към промяна в нагласата за формиране на 

траен интерес и потребност у учениците за решаване на поставените 

задачи (Terzieva, 2017, p. 224). Желязкова подчертава, че е важно да се 

научат учещите се самостоятелно да решават относително нови за тях 

задачи, изискващи субективно, индивидуални творчески търсения на 

различни пътища за решаването им (Zhelyazkova, 2018, pp. 19-20). Това 

наложи в изградената методическа система на работа съвместното 

използване на гореспоменатите подходи, като акцент се постави на 

системно-действения подход. 

В Европа, САЩ и Русия успешно се използват ефективни 

дидактически подходи на обучение, които дават приоритет на активното 

учене „чрез откриване“ в процеса на дейността. Използването им в 

обучението по математика се определя от една страна от абстрактния 

характер на учебното съдържание по математика в 1-4. клас и от 

конкретно-образното мислене на учениците от друга.  

Новите измерения на ученика поставят акцент върху развитието на 

личността в дейността върху „ученето чрез дейност“. Системно-

дейностният подход е един от подходите, който е свързан с активното 

учене, ученето чрез практически дейности и който подпомага 

изграждането на когнитивен опит у обучаемите, преносим при решаване 

на различни математически задачи. Прилагането му съдейства за: 
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обучение, ориентирано към учениците; свързано с решаване на 

проблеми и експериментално учене от прекия опит, придобит от 

учениците при решаване на практически математически задачи, активно 

учене по математика в началния етап на основната образователна 

степен. Ето защо този подход е един от фундаменталните и 

смислообразуващи за обучението по математика в  1-4. клас. 

Според Стойчева дейностно – ориентираното обучение 

обикновено протича в три фази: „въвеждаща фаза (планиране),  работна 

фаза (провеждане), фаза на презентация и оценка (презентация, контрол, 

оценяване)“ (Stoycheva, 2007, p. 478).  

В първата фаза обучаваните се запознават с конкретен проблем, 

тема, казус и др. При съдействие от страна на обучаващия се активират 

вече усвоените знания и умения и се установява каква допълнителна 

информация, знания и умения са необходими за изпълнението на 

задачата. Обучаваните определят целта и съставят план за работа.  

Във втората фаза обучаваните събират и разпределят 

необходимата информация, търсят решение на проблема, изработват 

крайния продукт и подготвят презентация.  

В третата фаза се представя резултатът – продукт, решение на 

проблем и др. Обучаваните обсъждат, представят аргументи в подкрепа 

на своята разработка. Прави се заключение дали е постигната 

поставената цел (Stoycheva, 2007).  

Дейностният подход е разработен в изследванията на Л.С. 

Виготски, А.Н. Леонтиев, Д.Б. Елконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давидов.  

Дейностният подход в обучението по математика в 1-4. клас не е 

само съвкупност от образователни технологии и методически похвати. 

“Процесът на учене – това е процес на дейността на ученика, 

насочена към формиране на неговото съзнание и личността му като 

цяло, така че новите знания не се дават в завършен вид. Това е 

„дейностният подход“ в образованието” (Leontiev). 

Под дейностен подход се разбира такъв начина на организация на 

учебно-познавателната дейност на учениците, при която те не са 

пасивни «приемници» на информацията, а самите те активно участват в 

учебния процес по математика. 

При дейнотния подход в центъра на обучението по математика е 

ученика, неговите мотиви, цели, потребности, а условието за 

самореализация е дейността. 

В обучението по математика прилагането на дейностния подход 
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предполага да се организира мотивирано учене, да се научат учениците 

от началния етап на основната образователна степен сами да си поставят 

цели в обучението по математика и да намират път и средства за 

постигането им. 

По този начин организацията на образователните дейности в урока 

по математика в 1-4. клас се основават: 

• върху умствените и практическите действия на учениците с цел 

намиране и обосноваване на най-оптималните варианти за решаване на 

образователния проблем; 

• върху значително увеличаващ се дял от самостоятелната 

когнитивна дейност на учениците за разрешаване на проблемни 

ситуации; 

• върху увеличаването интензивността на мисленето на учениците в 

резултат на търсенето на нови знания и нови начини за решаване на 

образователни проблеми; 

• върху осигуряването на напредък в когнитивното и културно 

развитие на учениците, творческа трансформация на света. 

Г. А. Цукерман, счита, че основите на нетрадиционната 

педагогика, изградена върху психологическата теория на учебната 

дейност, са следните: „... не давайте проби, поставяйте детето в 

ситуация, в която обичайните му начини на действие очевидно са 

неподходящи и мотивират търсенето на съществени черти на новата 

ситуация, в която да действа“. 

Принципът на активност в учебния процес според системата на 

развитие отличава ученика като фигура в образователния процес, а на 

учителя е отредена ролята на организатор и ръководител на този процес. 

 В изложението по-долу се представят някои варианти на 

приложение на дейностния подход в обучението по математика от 

изградената и приложена методическа система на работа, при които 

учениците се включват в различни практически дейности при усвояване 

на величината маса и изучаваните в 1-4. клас нейни мерни единици. 

Всяко едно тяло се характеризира с величина, наречена маса на 

това тяло. 

При изучаване на величината маса в 1.клас работата започна с 

провеждане на екскурзия с учениците до кооперативен пазар и 

хранителен магазин. Учениците наблюдават измерване на стоки с маса 

1 кг- ориз, захар, брашно и др. При прилагане на дейностния подход, те 

се включват в практически дейности и измерват масата на плодове, 
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зеленчуци и други хранителни стоки, като работят в екипи от 2 човека. 

Планирането, ръководеното, самоконтролът и самооценката се 

извършва от учениците. Учителят наблюдава работата на екипите. 

Онагледяването в часа по математика се извърши с използването 

на везна от кабинета по физика. На учениците се показват различни 

теглилки – от 1 кг и др., като те ги разглеждат. С помощта на везната: се 

измери масата на предмети: различни по цвят кутийки, пълни с пясък, а 

учениците наблюдават; сравни се масата на два предмета, като 

първоначално учащите предположиха кой от двата предмета е по-тежък 

и кой е по-лек. Предположенията се провериха чрез измерване на двата 

предмета, което се извършва от учениците. В беседа се коментира какво 

означава уравновесяването на везната.  

Чрез използването на презентация учениците се запознаха с уреди 

за измерване на маса– кантари, везни и др. Те прогнозираха отношения 

по-лек, по-тежък между предмети и после прецизираха с измервания с 

везна. 

В трети клас във връзка с изучаването на числата до 1000 се 

изучават мерните единици грам и тон. Мотивираното въвеждане на 

мерната единица грам става чрез решаването на практически задачи, 

свързани с практически дейности по измерване с везна на масата на 1 

шоколад, 1 пакетче солети, 1 ябълка, които са по-леки от 1 кг,  и на 

следната задача от учебника (Bogdanova, Temnikova, Ivanova, 2018, p. 

85): 

 
При всяка една от различните задачи, които се решават, се беседва 

върху изравняването на човките на кантара или везната. Още от 1. клас 

се обсъжда на колко е равна масата на измерваните предмети. 

(Bogdanova, Temnikova, 2016, p. 29) 
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Мотивираното въвеждане на мерната единица тон се извърши чрез 

беседа за масата на някои животни или големи товари (например на 

камиони и кораби). Учениците разбират необходимостта от 

въвеждането и използването на мерната единица тон. Съобщават се 

любопитни факти за масата на слона, жирафа и др. животни, като се 

използва презентация. 

Решават се текстови задачи, в които се използват изучените мерни 

единици за маса. 

Емпиричното изследване е проведено в продължение на 4 години 

с ученици от 1-4. клас. Използвани са по два теста – за входяща и 

изходяща диагностика за всеки един от посочените класове. Всеки един 

от тях съдържа по 6 задачи. Първите две задачи са свързани с първи 

критерий, вторите две – с втори критерий,  а с трети критерий – 

последните две задачи от теста. 

Данните показват, че е налице статистически значима разлика в 

относителните дялове на изследваните лица при входящата и 

изходящата диагностика по отношение на знанията и уменията на 

учениците за величината маса и нейните мерни единици. След 

прилагането на методическата система на работа в обучението по 

математика се повишава процентът от учениците, които са работили 

вярно по поставените задачи. Това повишение е в интервала от 43,27 % 

до 47,61 % спрямо входящата диагностика. Намалява процентът от 

учениците, които не работят вярно. Същото намаление е в интервала от 

28,29 % до 45,36 %. Намалява и процентът на учениците, които са 

работили вярно, но непълно и са се колебаели. Типични грешки, които 

учащите допускат е при превръщането от една в друга мерна единица, 

както и такива при решаването на текстови задачи с косвена употреба 

на релациите, свързани с област на компетентност „Измерване“ и 

величината маса. 

В резултат от сравнителния анализ на входящата и изходящата 

диагностика могат да се направят следните изводи: благодарение на 



 
YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVII, 2020 

 

208 
 

прилагането на методическата система на работа с приоритет на 

използване на дейностния подход се изграждат в пълнота знанията и 

уменията на учениците, свързани с: величаната маса и нейните 

еднородни мерни единици; действията с прости именувани числа. 

Интересът и мотивацията на учениците се повишава в резултат на 

участието им в различни практически дейности, свързани с измерването 

на масата на различни предмети. Те са в активна познавателна позиция 

и активно се включват в решаването на различни математически задачи. 

Учениците се стремят да завършат започнатата работа, да я планират, да 

търсят прецизност в работата си, да самооценяват и контролират своите 

резултати, да откриват грешките си. 
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Abstract. Implementation of the semantic approach in musical pedagogy 
corresponds to a number of searches in art- cognitive activity. This gives a key to 

meaningful analysis of art work and includes the achievements of different scientific 

disciplines. In the current report the basic components of the semantic analysis are 
discussed and hierarchical structures of its implementation in the educational 

process.  

The capabilities of the specialized musical software and Hevner’s Clock are 

analyzed as a pedagogical technology, supporting the semantic analysis. 

Keywords: semantic; music education; specialized musical software; K. 

Hevner’s Clock 

 

Семантика на музиката е сравнително нова област в 

музикознанието. Тя изследва смисловата страна на научнообоснованите 

и интеркултурни комуникационни процеси в музикалното изкуство. 

Музиката като естетическа и художествено смислова единица е носител 

на кодове, които трансформират културните стойности във време-

пространството и поставят нова парадигма в настоящето.  

Музикалното съдържание е емоционален и асоциативен израз на 

височинна, пространствена и времева организация на звуковата 

синергия. Възприемането  на културните единици като индивидуален 

изказ, провокиран от обществено-социалните процеси, проектиран в 

различна естетическа, историческа и художествена среда е важен етап 

от формирането на музикална култура на учениците. 

Теоретични постановки 

Семантичният подход може да се определи като културно-  

компетентностен подход, структуриращ се чрез образователни и 

творчески дейности, свързани със задълбочено и всестранно опознаване 
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на музикалното произведение и неговото функциониране в различните 

културни среди. Основен проблем на музикалното обучение е 

когнитивната активност при възприемането на музикално 

произведение. Много често учениците не „чуват“ и не разбират 

музикалния пример. Този дисонанс в музикално-познавателната 

дейност се основава на липса на основни понятийни и музикално - 

синтактични знания, хаотично формиране на музикалните способности, 

но най-вече на липса на емоционална отзивчивост и социално-

обществен интерес към културното музикално наследство. 

Цел на приложението на семантичен подход в обучението по 

музика е осъзнаване значението и смисъла на музикалния текст, 

вътретекстовата нееднородност на културни единици, образуващи нови 

смислови проекции. Формирането на асоциативна музикална памет и 

емоционален отклик чрез преживяване на културните ситуации в 

звуковото пространство е приоритет на педагогическото 

взаимодействие. Инструмент на семантичния подход е семантичния 

анализ. Семантичният анализ е най-резултативния метод за 

дешифриране на смисловите структури. По своята същност той е 

система от  компоненти, които се подреждат  съобразно целите за 

разкодиране и функциониране на интонационната лексика и 

съставящите я семантични фигури.   

      Вячеслав Медушевски (Medushevsky, 1993) смята, че хронологията 

на семантичния анализ трябва да се базира на следните стъпки:  

1. Анализ на интонационната форма като единна и единствена 

форма в музиката. 

2. Анализ на художествения смисъл на интонационната форма - 

историческа дълбочина на интонационното съдържание, обединеност на 

различните културни пластове и емоционално-естетическото значение 

от индивидуално до необозримо преживяване. 

3. Съдържателен план на интонационната форма въз основа на 

композиционно-фабулната организация. 

4. Изследване на корелацията: интонационна форма - 

невропсихологични процеси. 

5. Определяне значението на музикалното произведение в 

исторически план.  
Музикалният слух според него се формира от два компонента: 

перцептивен и интонационен. Като под интонационен той разбира – 

разпознаване на смисловото и емоционално съдържание на музикалното 
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произведение. Людмила Николаевна Шаймухаметова предлага един по-

различен поглед към музикалната семантика. Тя също се основава на 

художественото възприятие на произведението, но счита, че за да се 

определи значението в музиката вниманието трябва да се насочи към 

музикалната тема. Особеностите на темата позволяват да се анализират 

историческите и културни фактори. Шаймухаметова стига до 

заключението, че в музиката функционират лексикални структури, 

които тя нарича „мигриращи интонационни формули“ 

(Shaymukhametova, 1999, p.16).  

Борис Йоффа определя три етапа на семантичен анализ: формален, 

онтологичен и семантичен. Формалният етап той характеризира като 

диференцирано възприемане на фундаментални музикални параметри, 

което създава предпоставки за асоциативна оценка и анализ на силно 

изразените закономерности в звуковия образец. Онтологичният е етап  

на разбиране на музикалната форма, структурата на произведението, 

което от своя страна е носител на определен модел от естетическа епоха. 

Така се осъществява преходът към третия най-важен етап от 

семантичния анализ: от семантика на структурата към семантика на 

съдържанието (Yoffa, 2012).  

Цитираните по-горе автори показват, че за художественото 

възприемане освен сетивно е необходимо емоционално-интелектуално 

отражение на звуковата материя, което води до усвояване на прийоми в 

интонационния изказ на епоха, творец и националност. Въз основа 

категоризацията  на Б. Йоффа могат  се определят три основни 

компонента в хронологията   на семантичен анализ в обучението по 

музика:  

➢ формален компонент – свързан с формиране на музикалните 

способности и определяне значението на музикално-изразните средства 

за интерпретирането на музикалното произведение; 

➢ системно-структурен (онтологичен) основаващ се на формата и 

начина на организиране на звуковата материя в пространството и 

времето; 

➢ съдържателно-смислов (семантичен анализ) – свързан със 

смисловата страна, резултат от специфичния изказ активиращ 

емоционално-интелектуалните и асоциативни психологични структури 

на общественото съзнание. 

Всеки от компонентите може да е с различна времева проява. В 

резултат на това се оформят шест структурни варианта, които се 
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прилагат съобразно нивото на музикална образованост, възрастови 

особености и целеполагащи педагогически технологии (Фиг. №1). За 

цялостното художествено възприятие и осъзнаване смисъла на 

музикалната творба в обучителния процес е важно да са включени и 

трите компонента, а йерархичната структура се определя от  

образователни цели в конкретната педагогическа ситуация. Например за 

деца в предучилищна възраст са приложими трета и четвърта структура. 

В тази възрастова група познавателната дейност се основава върху 

асоциации и придобит социален опит. За ученици, пети-шести клас, 

структурният спектър се разширява като се прилагат първа и пета 

структура, а в седми клас се добавят втора и шеста структура. 

 
Всеки един от компонентите  трябва да бъде съотнесен към 

факторите на семантичен анализ: културни, исторически, 

индивидуално-асоциативни, когнитивни и емоционални. Обектът на 

педагогическо взаимодействие, в случая музикалното произведение се 

поставя в интегративни зависимости, резултат от съществуването му във 

времепространството. Следвайки избраната йерархична структура на 

компонентите на семантичния анализ се откриват взаимнодопълващи се 

пластове от културната среда в един исторически период и преносът на 

функцията на културните закономерности в нова социално-историческа 

епоха. Особено важно е при приложение на семантичен подход в 

обучението по музика да се реализират следни етапи на методическа 

подготовка на образователната дейност: 

1. Културно-исторически анализ на музикалното произведение. 

2. Адаптиране на смисловите единици към конкретно възрастово 

ниво. 

3. Определяне на емоционално-асоциативни стимули с цел 

преобразуване на  интонационно–време – пространствена звукова 
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структура в нова смислова единица. 

4. Структурен и формален анализ. 

Педагогически технологии в семантичния подход 

Формалният компонент на семантичния анализ е свързан с теория 

на музиката и знания за водещите принципи на музикалния синтаксис. 

Умението да се чете нотен текст и изпълнява музикално произведение е 

основа за  системна творческа дейност. Такава практика е характерна за 

специализираните учебни заведения, но в средното общообразователно 

училище няма установени стандарти в тази насока. Като компенсаторен 

продукт на теоретическа и практическа музикална подготовка може да се 

използва специализираният музикален софтуер. Комплексността на 

музикалните компютърни програми се изразява в многообразните 

възможности за приложението им като инструмент за:  

• оптимизиране на обучителния процес; 

• реализиране на творчески процес на аранжиране, композиране и 

обработка на музика; 

• формиране на интерактивна дигитална образователна среда. 

В Изображение №1 е представен нотен запис, в средата на нотиращ 

софтуер – MuseScore на Рондо из сюита „Абделазер“на Хенри Пърсел.  

 
Заложените функционални алгоритми в програмата,  позволяват 

прослушване в реално време и проследяване на формообразуващи 

принципи. Изследват се възможности за промяна на елементите на 
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музикалната изразност (темпо, тембър, динамика) и въздействието им 

върху системно – структурния компонент. Осъзнава се ролята на 

формалния компонент за художествената интерпретация на музикалното 

произведение. 

Образователна технология на семантичния анализ е създаденият от 

Кейт Хевнер часовник (Hevner, 1937). Смята се, че това е едно от първите 

изследвания в областта на значението на музиката, базирано на 

художественото възприятие на музикалната мисъл. Хевнер създава 

контролен лист, който се състои от група прилагателни, определящи 

емоционалната изразност на определено музикално произведение. Въз 

основа на тази теория се правят различни експерименти, с цел да се 

докаже особеността на музикалния изказ и факта, че независимо от 

абстрактността на означаваните събития, той е носител на конкретно 

значение. Хевнеровият лист съдържа осем групи от думи (общо 67), които 

описват различни емоционални настроения. В рамките на една група 

прилагателните са почти идентични и синонимни. Кръгът на Хевнер 

наподобява часовник, напр. втора група смислово е най-близка до първа 

и трета, 5 до 4 и 6 и т.н. През 1952 г. в Станфордския университет е 

направено изследване върху 200 студенти от специалност психология за 

приложимостта на Хевнеровия лист. След завършването на този 

експеримент се установява, че се налага прегрупиране на настроенията и 

след много сериозна статистическа обработка листът на Хевнер добива 

следния вид: 
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Интересът към разработените от Кейт Хевнер „групи с настроения“ 

провокира изследвания в Университета на гр. Грац. Първото изследване, 

описано от Marlies Bodinger, Erica Bisesi, и Richard Parncutt (Bisesi, Eckl, 

& Parncutt, 2013), се базира на определените от Хевнер групи, но тяхна 

цел е да се изследва корелацията между музика, структура и асоциации, а 

във второто се разглеждат иманентността на емоциите в музикалната 

партитура. Освен слушането и определянето на различните настроения в 

експеримента се правят и интервюта, чрез които се отчита ролята на 

музиката в живота на всеки от 28 участници. От 35 предложени 

произведения за пиано вниманието се фокусира върху осем, които лесно 

се обвързват с Хевнеровия часовник. Към всяко от произведенията се 

избират по пет прилагателни и резултатът е следният: 

 
В контекста на разработената от Хевнер технология  бе проведено 

изследване при 127 ученици от осми клас на Хуманитарна гимназия 

„Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив. Музикалният материал бе 

подбран съобразно учебната програма, но следвайки заложените в 

семантичния подход принципи на съдържателен анализ. Целенасочено се 

избра произведение, което има устойчиво литературно съдържание. Dies 

irae  (Ден на страшен съд) е с непроменен текст до наши дни. Създадено 

e от Тома Челански през XIII век и е навлязло като стандартна част на 

Реквиема (траурна католическа меса с латински текст за хор, солисти  и 

оркестър).  Четирите примера на Dies irae са подбрани така, че да 

представят  различни епохи и ярък композиторски стил. На учениците е 

предложена карта с изброени 24 прилагателни, в която трябва да 
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отбележат само по едно прилагателно за всеки пример, записвайки с 

цифра, по реда на прозвучаване: 

Таблица № 1 

Лист на Хевнер 

прилагателно № прилагателно № прилагателно № прилагателно № 

жалостиво  лирично  фантастично  енергично  

жизнерадостно  тревожно  деликатно  буйно  

драматично  величествено  мечтателно  печално  

сакрално  депресиращо  нежно  триумфално  

тъжно  меланхолично  гневно  войнствено  

спокойно  трагично  сериозно  съпричастно  

Резултатите от проведения експеримент, представени в таблица № 

2  показват точно определяне на водещо емоционално и асоциативно 

въздействие на музикалното произведение: 

Таблица № 2 

Резултати от попълване листта на Хевнер 

Грегориански 

хорал    XIII в 

Реквием –Моцарт 

1791 

Реквием – Верди 

1874 

Реквием – 

Дженкис 2005 

спокойно 67% трагично 53% тревожно 59% гневно 47% 

тайнствено 22% величествено 27% напрегнато 19% драматично 30% 

лирично 5% драматично 12% сериозно 11% войнствено 15% 

други 6% други 8% други 11% други 8% 
 

Доказва се реалната обусловеност на формалните структури на 

художествените произведения от социалното и културно-историческо 

развитие на епохата, творческият подход и мироглед на твореца. Всеки 

исторически период моделира собствена цялостна музикално-

художествена система и обособява звукови структури, които са 

носители на конкретно съдържание и могат да се представят в реално 

емоционално състояние. Това  изследване е доказателство, че в 

структурата на музикалното произведение са интегрирани определени 

форми на комуникация така, че да се пренесе коткретно съдържание и 

смисъл. Характерът и настроението в музиката са отражение на 

психологическото състояние на твореца. Далхауз в своята „Музикална 

естетика“  коментира музиката като изкуство, което влияе чрез енергия 

- във времето (Dalahauz, 2004 г). Той смята, че системата от звуци 

формира своеобразна психологическа среда, която се натрупва в 

музикалната структура, благодарение на музикално – изразните 

средства и която се оказва носител не само на творческата воля на 
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композитора, а преминава  извън музикално-психологическата нагласа 

в областта на нерационалното и необяснимо личностно преживяване на 

музикалното събитие.    

Заключение 

Семантичният подход в обучението по музика разширява 

диапазона на приложение на музикално познавателна дейност в 

образователния процес. Интегрирането му в традиционната система на 

музикалното образование променя дизайна на обучителната среда като 

трансформира естетически пространства в образователни. Чрез 

семантичния анализ се активира  когнитивната дейност и се формират 

умения за анализ и оценка на значението на музикалната материя като 

носител на културна, историческа и обществено-социална информация. 

Максимално се обхваща информационно - съдържателната страна, 

заложена в  художествения образец, което предполага преход от 

количествено натрупване към качествено усвояване на знания чрез 

активно преживяване. В семантичния анализ може да се прилага широк 

спектър от педагогически технологии, което създава комфортна 

образователна среда  в дигиталното и реалното пространство. Чрез 

приложението на дигитални и виртуални образователни инструменти 

диференцирано се възприемат фундаментални музикални параметри, 

което създава предпоставки за асоциативна оценка и анализ на силно 

изразените закономерности в звуковия образец. Семантичният подход в 

обучението по музика създава условия за формиране на културни 

компетентности въз основа на интергративни прийоми, пренастройва 

съзнанието на съвременния ученик от фрагметарно възприятие към 

цялостно проектиране на културния образец като отражение на 

закономерности в интеркултурните комуникации на обществения живот. 
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ЗА ПЪТЯ И „ДВАТА ГЛАСА” В ПОЕТИЧЕСКИЯ СВЯТ НА 

ИВАН ЦАНЕВ  

Пламен Пенев Пенев  

 

ABOUT THE WAY AND THE "TWO VOICES" IN THE POETIC 

WORLD OF IVAN TSANEV 

Plamen Penev Penev  

 

Abstract: The text is a synthesized literary-historical touch, introducing into 

the nature of one of the most contributing contemporary Bulgarian poets. Which is 

a humanism-apology of the human and the complete man, and the poetic language 

in the books for children and for the "adults" is two sides of the indivisible creative 
development. With the lyrical subject of the "big world" the real entry into the poetic 

essence, reached in the children's books, is prepared. And what cannot be called by 

the voice of the "big man" is already possible by the voice of the "child/ characteristic 
of the child." There the achieved peace was achieved, the existential, tragic loss was 

overcome. The ideological and aesthetic creative integrity has been achieved 

simultaneously with the rounded double-headedness of this dualistic lyrical duet. 

Key words: lyrical duet and Way, the "big man" and the voice of the child  

 

Едни от най-проникновените, писани за автора въобще, 

провиждащи, дълбоки и категорични са страниците на Светлозар Игов 

за Иван Цанев в една още ранна 1977 година от творческото развитие на 

поета: „...в него живее едно чувство за природа, за откритите и 

естествени пространства, което бе характерна черта на българската 

преимуществено рустикална – битова и културна традиция. 

Пролетната вода, дървото на хълма, тишината зелена, гласовете на 

щурците, скърцащи каруци в залеза на гроздобера, отминаващи ята, 

жълти стърнища... – тези и подобни са образите, даващи плътта на 

Иван-Цаневия поетичен свят... В неговата поезия природният свят 

живее облагороден от хуманистичната култура. Затова неговите 

природни символи – пролетната вода, дървото на хълма, водопадът, 

щурчето... – не са просто природни обекти, одухотворени образи на 

естеството, превръщат се във високи символи. Те са не просто 

спомени от минали мигове на пантеистично приобщаване към света, а 
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и копнежно озарени върхове – символ на красота, доброта и истина... 

познанието не издълбава пропаст към света, а е по-надежден мост 

към неговата красота и мъдрост... един свят, чист и бистър, такъв 

какъвто може да бъде видян само със свежите сетива на детето, е и 

едновременно осмислен със зрелия ум на мъдреца...” (сп. „Родна реч”, 

1977). Още със стаеното рисуване на „малките неща”, съположени 

пълноценно и плътно в „големия свят” тази поезия носи същността на 

детското и иманентно наличната природа на „детската поезия”, вписана 

в най-високите образци на традицията. Също така в над половината от 

стихотворенията, с не единствен, но основополагащ тематичен поток, се 

откроява и е определяща за цялото, формираща го, тази „детска 

тоналност”. И при разгръщане, текстологично-творческо, на това 

движение, и като определяща тенденция, то е и за да окръгли цялостния 

поетически език, и също (да) разкрие/разкрива същностните творчески 

интенции – през докосване до „невидимото” и чрез смирено-извисеното 

му назоваване/рисуване, което тук е посочено за център на творческия 

свят и единосъща, движеща началата ос, съположена във видимия 

„голям свят”. А това, тази синхронизиращо-извисяваща, изначално 

изповядвана смирена доброта е определена за единствена създаваща 

живот и свят, тя занимава/осмисля поетовия и реален свят. Освен това 

прагът на „детската тоналност” и основа у Иван Цанев е езиково-

образната и мирогледно-емоционална същност на самата му поезия, и 

съставя цялостния й облик. Тази „детска тоналност” е въобще тъканта й 

и в същината си текстологично съществува, за да я снеме/ореалности, 

изказно-смислово да докаже така съществуването й, като другото име 

на човешката и световна същност и смисъл, разкрит и защитен през 

магичността и другата истинска негова същност на този свят. 

„Детските” и „други” книги на поета окръглят промисъла с взаимно 

осмислящо се и неделимо цяло. И още на текстологично-стихово ниво е 

проследимо това движение „от-към”, линейно и едновремено оставащо 

и в двете си състояния: с гласа на „големия човек” в/виждащ света като 

голям и реален, материално тежък, плътен свят, някак приглушено и 

смирено погаснал откъм вътрешната си магична озареност и светлина, 

но все така със свое стаено сърце на детето и детското; глас на „големия 

човек” с тревожността и вътрешната си трагичност, изгубил 

хармонията, покоя, потопен в „големите неща” на порасналите, където 

„всички лудата съдба ни стопанисва”. Контури, оразмерени между 

физически конкретното малко и едновременно космично свръхмерно, с 
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мащабите на безкрайно-вселенското, в което конкретните живи неща са 

премодулирани и мирогледно-смислово надградени: „И оня чернозем, и 

тая глина клисава, / добрата угар, сипея с одрана кожа, нас всички 

лудата съдба ни стопанисва / тъй както иска – или както може! / 

Когато ме захвърли тя да буренясвам, / бе сякаш урочасала щурците 

черни / по цели нощи да скриптят, че аз съм / накрай света, земя във 

заточение. / Освен щурците, нямах нищо друго, но през туптенето на 

тишината дива / дочувах как събития с горещи плугове / орат сред 

шумната вселенска нива... / А зазвънтя ли с класове през юни, / да 

заскриптят на жътвен лад щурците / и заточеният накрай града 

мравуняк / да ме провиди като своя житница.” („Накрай света”). И 

глас, характерен с търсенето на тази изгубена хармония с 

аристократичната си, осъзната трагичност на безпокоя, жадна и 

рисуваща това другото. И друг глас и постигната магично-детска 

реалност – през пантеистично-рустикалното вглеждане и сътворяване – 

средство за намерена цялост и хармонизирана жива природа. Това като 

творчески и екзистенциален път. И смислово-образното разпростиране 

между това движение „от-към”, между двата гласа – на тревожната 

дисхармонична, „съзряла” човешка природа, сетивност и мироглед, и 

между хармонизираната, самодостатъчна, нетърсеща, постигнала 

всичко, детска природа – това циркулиране между двете начала и 

гласове всъщност са контурите на поетическия творчески свят въобще, 

и осмислеността му. И също първото, „зряло” начало/глас се осмисля 

през второто, намирайки себе си, възможно е единствено през това 

второ, пантеистично-детско. В контекста на поетическото 

развитие/творческо разкриване, второто, детско, е обяснено и значимо 

през трагизма и измъчената изгубеност на/в „големия свят” от първия 

глас/начало. Емблематично и силно програмно, отнесено към този 

„първи глас” на „големия свят” е „Нощен опит за бягство”. 

Лирическите мотивите рисуват крайната, последна граница на разбягала 

се, дисхармонизирана и трагична, търсещо-изгубена човешка природа в 

пътя/екзистенциално движение „от-към”: „Падна мракът и колко 

невинни гласчета премаза... / без надежда за помощ бучи денонощното 

бедствие / (затова загрубя и мъчително срича слухът ми / вашата 

тихичка азбука, звуци от детството). / И се лута от стая във стая 

душата ми птича, / охкат сенките в тъмното, скърца от ужас 

кревата, / но открия ли изход в съня, окрилен ще затичам / към зеления 

бряг обетован – и все по-нататък... / нека пак да се гмурна в тревата, 
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отново да стана / първолак във вечерното училище на щурците! / Мои 

първи природи, мои читанки опустошени, / нима ме оставихте сивата 

лудница сам да избродя? / Политнал насън, ще потърся последно 

спасение / в най-синьото кътче на моята втора природа.”. Всичко е 

тук, целият предопределен и впоследствие извървян път на лирическия 

субект, неговото търсене, лутане и намиране, битийно-познавателно и 

мирогледно оразмерено между първия и втори глас, на „големия свят” и 

на детските начала. Като езикът в книгите за „възрастни” е носещ 

същностно в себе си другият, от книгите за деца на поета. И почти 

целият стихотворен свод в този дял е двоично, дълбинно посветен на 

„големия” и „малък” човек, и на един друг, трети, неделим, 

обединителен образ-събирателна на първите два. Като така светът се 

събира от разроената си противоречиво-скептична многоликост, в 

единна обединена и примирила антагонизмите цялост, в трети реално-

иреален свят, граден в дебрите на художествената тъкан. А „тишината” 

и „крясъкът” (по Св. Игов) са външен, стихотворен израз на 

съществуващите линейно в развойния път и синхронно в езиковата 

същност „голям” и „малък” човек, осмислени от центриращата линия на 

знаковото и цялостно присъстващо движение „от-към” по напълно 

еднакъв начин и в сборниците за деца, и в книгите за „възрастни”, с 

пълната условност на това разграничение. И така е постигнатата 

хармоничната цялост и екзистенциален покой в реалното през 

разкриването дълбинния смисъл на светоустроението и чрез снемането 

като нещо съществуващо на вълшебно-магичното – през двата гласа – 

на „големия” и на „детето/детското”. Което е хуманизъм-апология на 

човешкото и на цялостния човек, положен, битийно-трагично бедстващ, 

в света на фрагментираното съзнание и познание, на отмиращата 

човешка природа и цинично-лъжовна действителност на „големия 

човек”. А поетическият език в книгите за деца и за „големи” е две страни 

от неделимото цялостно творческо развитие. И там, с лирическия субект 

на „ големия свят”, се подготвя същинското навлизане в поетовата 

същност, достигната в/с книгите за деца. И това, което не може да се 

назове с гласа на „големия човек” е въможно вече с гласа на 

„детето/детското”. Там е постигнат и диреният покой, надмогната е 

екзистенциалната, трагична изгубеност. Постигната е идейно-

естетическата творческа цялост едновременно с окръгленото извървяно 

двуначалие на този дуалистичен лирически двуглас. Поради тези 

свръхдълбинни творчески причини в книгите за „възрастни” на Ив. 
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Цанев са иманентно и неделимо вписани „детското”, детските 

гласове/начала, като езикови, образно-изказни, философски достигания 

и послания – през изобразителния ракурс на смирено-стаеното, 

метафизирано-одухотворяващо, преформулиращо и пренаредило 

видимото, през вътрешната светлина и смисъл на нещата и битието, 

орелефно-трансцендентната им същност, с екзистенциалното 

„родинодирене” и намиране на спасителната изгубена цялост в 

детството/образа на детето, на природно-пантеистичната непоквареност 

и чистота с вариациите на този образ. Значимият дял от „книгите за 

деца” са доизясняващо насъщен нюанс, допълващ всеобщата защитна 

идейна творческа теза въобще. „Небето къде е? / Отсам и отвъд / 

белее... белее... / и пада снегът. / Далече-далече по снежния път / 

стъмява се вече и пада снегът... / Децата се гушкат / във топлия кът, 

/ комините пушат / и пада снегът.” („И пада снегът”). Същността и 

окончателните подстъпи в пътя и следваните/носени съкровени дълбини 

на поетическото свръхсъзнание е в образотворческото назоваване на 

детския свят и природата в едно, като случваща се и всеобгръщаща 

тайна, загадка, потвърждаваща творческите интуиции и постигания. 

Показателно в този смисъл е нежното и непоклатимо внушение в „И 

пада снегът”, където лирическият шедьовър формално-изказно 

едновременно е въплътил ефирно-невербалния глас на това природно 

тайнство и на детската вселена със стаено-съкровеното говорене на 

истинския човек и душа, която винаги е детска. В такъв порядък 

рисуваните образи в стихотворните текстове, единно присъстващи и в 

двата дяла от поезията на Иван Цанев са буквени знаци от азбука и тъкан 

на творческото и рисуваната реалност – пчели, цветя, минзухари, 

омайничета, щурчета, творящи вълшебства – в обединителен 

семантичен ред, единосъщно с течащия промисъл и природна цялост: 

„чудни небеса”, чудеса, „осмото чудо”, „малкото жабче”, „слънце(то) 

босоного”, мравките и мравунякът, чухалче(то), щъркелът, вятърът, 

снегът, слънцето, водата и водопадът, таралежът, папагалите какаду, 

момчето първолак; Омагьосана(та)/омагьосваща пеперуда – „безименна 

пърхаща тайна”, слънчогледите с училището им и техният кръговрат със 

слънцето, ефирно изписаните небесни пътеписи на птиците, 

неразчетими по небето; Дъждът и момчето, като празнична детска игра 

с дъгата над тях и калинката, нашепваща клетвено – „с мен върви 

докрай, защото след мен под небесната дъга... ще бъдем най-

щастливите”, и за „щастието е жребче... към някакво поле далечно”; 
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И хлапакът момче с изтеклия момчешки ден – след пеперуда, в гонитба 

луда, изгубващ миговете с негата на нещото – изтекло и търсено край 

светулките и щурчетата на залязващия ден; В „звездобройската 

азбука” и поетът звездоброец с „небесните букви” и седемте небета със 

звездната книга, където „съненото слънце” е „зачудено дете” в една 

образно-метонимна лирична феерия. И сякаш, целенасочено-осъзнато, 

през всичко това тече процесът с насищане на тоновете в цялостната 

творческа картина на поета. Рамката, мирогледният хоризонт, 

емоционално-чувствената тъкан е към този одуховностен, в дълбочина 

озарен от цялостния смисъл на един неафиширан дълбинен рустикален 

пантеизъм, станал идеен образ-символ на голямата единна идея в тази 

поезия, въплътена до религиозно-философско въздигане по вертикалата 

към божествените означения на Небе, Природа, Свят, Негов Промисъл. 

Природните персонажи и разгърнати сюжети, мощно обгърнати от 

детската чувственост, свят, поглед, незаменимо съграждат централния 

образно-изказен конструкт в творчеството на поета, с който единствено 

то цялостно се осветява смислово и е възможно, довършено. Смиреното, 

стаено лирическо говорене, именно през плеядата-пантеон на „малките 

неща” от детството, детето е и този централен конструкт – с погледа, 

вгледан и обживян чрез тях, очертал силуета на поетическия свят, 

синхронен и различен, опозитивен и разширяващ големия свят, 

съградил трети – реално-магичен и най-истински. Това е, със своя 

цялостен, завършен силует, поезия в защита на живота, човека и 

човешкото в Промисъла-Сътворение, издигната и постигната със силата 

на най-органични поетически творчески средства, мощни изказни 

похвати, открития и внушения, издигнати от лиричност за самата себе 

си в реална, ореалностена Вяра във всеобхватния добър смисъл на 

цялото, че всичко се движи по волята от и за добро, и от една 

всеобхватна омиротвореност. Езикът тук става сакрализиран образно-

изказен свръхсвят, от живота до иреалния, разширен и най-дълбинен 

негов израз. Така той вече не е само естетически съотнесен, а и духовно, 

рисуващ/сътворяващ свят не от/за себе си, да изобрази и се изпее, но и 

за да достигне и „повика” Невидимото, в което с тъканта си този език 

вярва и живее, за да го въплъти, защити и докаже сбъднатостта му. 

Тоналността, мелодиите на вътрешния смисъл и послание в слога на 

„детските” стихове е посветен на тази идея – вяра и доказване, 

сакрализирано лирически въплътено внушение, че е така. Изчистеният 

свят от „шума на сивата лудница”, вървял в творческото разгръщане 
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през „големите” и „детски” книги неотменно към това освобождаване 

на идеята, достига в стиховете за деца своя завършек и цел, най-високата 

си мирогледно-естетическа точка. Този изчистен и така завършен свят е 

истинският, в който сме поставени. Неговото постоянно разкриване, 

пресътворяване, разгръщане на здрачните завеси от тъга и отмрели, 

груби, пораснали хора – е радост и истинският живот. Отдалечаването 

и загръщането на завесите, потъването в „големия свят” е отмиране и 

гибел за всичко. Поради това, чисто текстологично, е безкрайно и 

всеобхватно значението на детето, детското, детският свят, издигнати в 

духовно-реални, екзистенциално-етични основания за поетическия и 

видимия свят. Цветната и звучна, всеизравняваща феерия на 

виталистичния порив в детското съзнание е единосъщна с вятър, с 

течаща вода, дъжд и дъга в събитийната природна цялост, прелитащи 

пчели, свирещи щурчета, с видяното само от детския поглед „осмо 

чудо”: „Големите щурци си свирят / и нощем, в тъмното дори, / а 

малките щурчета спират / да свирят, щом се свечери...” („Дневни 

щурчета”); „Грешка има дядо, който смята, / че под тези чудни небеса 

/ ставали са / долу на земята / седем – само седем? – чудеса. / Дядо е 

броил до седмо чудо, / ама то отдавна е било. / Ей го осмото! / Върти 

се лудо / чудното / виенско колело!” („Осмо чудо”). „Веселата 

мистерия” – с „утре, днес и вчера / смесени в едно са. / Кой ги 

омагьоса?... / в хороводен ритъм / сред лозята скита / и събира всички 

/ косове, пчелички, / мравки и щурчета... / С дивните си тайни...”. 

Децата са част от този феерично-магичен кръговрат и са изравнени, по 

произход, чистота и същност, сред косове, пчелички, мравки и щурчета, 

във „веселата мистерия”, омагьосала всичко, през което провиждащият, 

всеобщ „хороводен ритъм” – на Цялото и Тайната – е интерпретация на 

всеобхватния смисъл, видян през природната, сезонна всепомиряваща 

хармония на ставането, на жизнената надреално подсигурена 

подреденост. Радостта от празника на вписалата всичко в себе си 

природна събитийност и омиротворяваща тоналност в стихотворението 

„Весела мистерия”, като програмно въобще за творческите интенции: 

с невидимата и над/през всичко ръка, която „омагьосва”, дава своята 

висша санкция на всеобхватната (Си) сигурност, въплътена 

поетологично в образа на гроздобера, мистерията с „хороводния си 

ритъм” – като всепроникващ виталистичен порив на добрата 

добротворна стихия, като вятър, вода, поток на време и сезони, водещ 

ни по своето нанякъде, на което да вярваме, успокоени, където всичко е 



 
TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

227 
 

добро, с меки физически и душевни „форми”, стаен и пораждащ добро 

живот, в една реална и добра вселенна цялост. И единствено – конкретно 

текстологично – от покоя на тази вселенна цялост човешката природа 

тук долавя и се слива със съкровеното си „Аз”, със синонима на този 

всепроникващ покой в облика си лирически тон на „Тишината”, 

осезаема като вятър, време и въздух, Тишина на Промисъла и 

неотменната добра, всеобща цялост. И тук кръгът от рисуваната картина 

се затваря. Образът-символ в „Дърво на хълма” е плътно дорисуван, 

озарен, осветен от дирения екзистенциално-творчески смисъл, намерен, 

защитен и достигнат. И не декларативно-философично, а по най-силния 

Иван-Цаневски, стилистично и духовно обагрен начин – с най-живата и 

извисена приживе битийно поетическа форма, която не доказва, а живее, 

не защитава, а е самата словесно-физическа и озарено-одуховностена 

постигната Природа. И смеем да твърдим, че именно това, в контекста 

на един „висок модернизъм”, и чрез своите външно заявени езикови „да-

конструкции” е пресичане и въплъщение на заклинателно-жреческото 

начало в родната ни поезия, приносно изявен, въведен знаков похват и 

мотив от Иван Цанев в новата традиция през втората половина на 20 в. 

и нататък. И тук, със затворения развоен кръг, „Дърво на хълма”, извън 

творческата процесуалност и едновременно като централен свръхобраз-

символ в иманентната, съкровена същност на тази поезия, е стихотворен 

текст, който затваря и всепобира в себе си творческия път и движещи 

дълбинни лирически интуиции, центростремително и образно-

семантично озарени от този всепроникващ виталистично ставащ жив 

смисъл на цялостта. И тогава Клетвата е на мястото си, още по-ясна и 

завършено значима. Картината – къде и как, е близка, достижима и 

осезаема, екзистенциално постигната, вдъхновението е празнично, 

всепобедно с този свой виталистичен порив, осмислено надделял 

„сивата лудница” на падналото, отмиращо битие при големия човек и 

свят. Единият лирично-етичен ракурс е сменил и победил другия в 

творческия път, през търсещото, преживяно физически страдание на 

лирическия субект. Единият живот, на големите неща и свят, е 

надмогнат в лиричен, идейно-философски и битиен смисъл, като 

езиково-изказно, формално постигане и като всичко останало от 

стаената, тиха, смирена, всепобеждаваща сила на „малкия свят” с 

природата и детското, еднакво сакрализиращи и безхитростно чисти. И 

тогава Клетвата е ясна: „Да не забравям никога, че има / дърво на 

хълма”, дори далече, където и да е, без име, (т.е. абстрактно-безкрайно 
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и реално-иреално) то единствено дава живот, сили, добра воля за 

довършен път, право за това. Защото – „...То ще ми напомня / как 

будните очи в тревата скитат, / как в дълбините на нощта бездомна 

/ поникват гласовете на щурците...”. И клетвата, в сетнешните 

завършечни стихове, се прелива естествено в меко аристократично 

пожелание, молба/молитва: „Нека ме обича / и не забравя никога за 

мене”. Защото аз по участ и длъжност, жречески носил и разкрил, като 

го зная и съм до него, го заслужавам да съм с/в него: „То е безименно, 

ще го наричам / търпение и тишина зелена...”. И веднага после – 

неуловимата (му) висока сянка (на това неназовимо) „Дърво” е признато 

и като – „тъй стройна плът на мисълта ми”, съположено/ситуирано 

ценностно-физически – „на хълма, с облаците слято, / заслушано във 

приказките тъмни, / които му нашепва вятърът.”. И така надделяла 

вече етично-ценностно разкъсващата власт на профанния, паднал, 

отмиращ видим „голям свят” на порасналия и изгубен човек, 

мъжествената строга тоналност на лирическия субект, гръмовно-стаена 

и все така обърната в безпокоя към „приказките тъмни”, е обвита в 

постигнатия и живян покой с трагично-героичните нюанси в този 

„нашепващ вятър” (...).  
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New books 

Нови книги 

 

ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ В 

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

Мариан Георгиев Делчев 

CONTEMPLATION AND DESIGN OF ELECTRONIC TESTS IN 

THE TRAINING OF STUDENTS FROM PEDAGOGICAL 

SPECIALTIES 

Marian Georgiev Delchev 

 

Книгата представя научни 

търсения и опит в областта на 

обучението на студенти от 

педагогически специалности за 

педагогическата диагностика, 

тестологията и практико-приложни 

въпроси за формиране на 

професионални компетенции за 

прилагането на ИКТ в 

диагностичните процедури, с 

използване на класическа, „лице в 

лице“ и смесена форма на 

обучение. 

Настоящото издание се 

основава и развива постановки и 

решения на автора, както и 

представя актуални 

изследователски позиции, идеи и резултати в тази иновативна 

образователна технология. 

Книгата е организирана в три основни части: 

В първата част се представят базови постановки за дидактическите 

тестове, включително електронните и се извеждат тенденции за 

подготовката на учителите в светлината на тяхната дигитална и 
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предметно-методическа компетенции. 

Във втората част са представени спецификите на софтуера за 

създаване на електронни тестове HotPotatoes и на електронния курс за 

обучение за разработване и дизайн на електронни тестове. 

Третата част представя модел на обучението смесен тип, 

методологията и основните резултати от педагогически експеримент, 

проведен в рамките на четири последователни години със студенти от 

педагогически специалности на Педагогически факултет, Тракийски 

университет – Стара Загора. 

  

Издателство и производство - Ст. Загора : ИК Кота, 2020 

Език - български 

ISBN - 978-954-305-543-2; COBISS.BG-ID - 41181704 

Мариан Георгиев Делчев 

Publishing and production - St. Zagora: Kota Publishing House, 2020 

Marian Georgiev Delchev 
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New books 

Нови книги 
 

КАРТОГРАФСКА ГРАМОТНОСТ - СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, 

РАЗВИТИЕ  

Мариан Георгиев Делчев 

CARTOGRAPHIC LITERACY - NATURE, SPECIFICITY, 

DEVELOPMENT 

Marian Georgiev Delchev 

 

В монографията се разглеждат 

същността и особеностите на грамотността 

- функционална и специална, в това число и 

на картографската грамотност. 

Описани са основните съставляващи на 

картографската грамотност, нейните нива и 

развитието им. На основата на 

дългогодишен експеримент са изведени и 

обяснени спецификите на развитието на 

картографската грамотност на студенти от 

педагогически специалности на 

Педагогически факултет при Тракийски 

университет - Стара Загора, като 

функционално образувание и като елемент 

на техните изграждащи се предметно-методически професионални 

компетенции.  

Книгата е предназначена за преподаватели, студенти и 

интересуващи се от проблема. 

Мариан Георгиев Делчев  

Издателство и производство - Ст. Загора : Кота, 2020 

Език - български 

ISBN - 978-954-305-541-8; COBISS.BG-ID – 39032328 
 

Marian Georgiev Delchev 

Publishing and production - St. Zagora: Kota Publishing House, 2020 

ISBN - 978-954-305-541-8; COBISS.BG-ID – 39032328 
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New books 

Нови книги 

 

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 

СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА 

ПЕДАГОГИКА 

Цвета Апостолова Делчева 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR 

SOCIAL WORK IN STUDENTS of social pedagogy 

Tsveta Apostolova Delcheva 

 

Съвремието се отличава с 

динамични промени – социални 

икономически и политически. 

Възниква необходимост от 

адаптиране към промените на 

работното място, засягат се 

перспективите за трудова заетост, 

изискването за компетентност, 

кариерното развитие. От съществено 

значение за професионалната 

реализация е да се определят 

дейностите, уменията и знанията, 

които са необходими на работника за 

изпълнение на преките му служебни 

задължения. От работещите се 

очаква да са в крак с промените - 

наред с поддържането на стари 

умения необходимо е и успешно да прилагат нови методи, нови 

процедури, нови технологии, т. е. да бъдат активни участници в 

развитието и утвърждаването на упражняваната професия. Значими 

инструменти при определянето на професионалните задължения са 

описанието на работата (работното поле) и уточняването на 

специфичните отговорности, задължения и минималните компетенции 

за изпълнението й. 

Фокусът на тази книга е върху компетенциите за социална работа. 
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Той се определя от следните констатации: 

• основното поле на професионална реализация на завършилите 

специалността „Социална педагогика“, ОКС „бакалавър“, е в сферата на 

социалното подпомагане и услуги, но подготовката на студентите не 

покрива изцяло потребностите на социалната работа. Това се отнася 

най-вече в аспекта на практически умения и професионални 

компетенции за непосредствено изпълняване на служебните 

задължения; 

• формирането на професионални компетенции за социална 

работа, започва с обучението на студенти във висшето училище, защото 

за тях няма създадена основа в средното училище; 

• проблемът за компетенциите, в частност компетентностния 

подход и системата от професионални компетенции за социална работа 

се нуждае от систематизиране в направление изясняване на същността 

на понятията „компетенция” и „професионална компетенция“ и 

свързаните с тях общонаучни и педагогически понятия. 

 

Цвета Апостолова Делчева 

Издателство и производство - Ст. Загора: Кота, 2020 
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New books 

Нови книги 

 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА: ПОГЛЕД "ОТВЪТРЕ-НАВЪН" 

Цвета Апостолова Делчева 

THE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY: AN INSIDE-OUT VIEW  

Tsveta Apostolova Delcheva  

Книгата представя търсения и 

опит в областта на обучението на 

студенти от специалност „Социална 

педагогика“ в Педагогически 

факултет на Тракийски университет – 

Стара Загора, за формиране на 

професионални компетенции чрез 

различните форми на практическо 

обучение. 

Настоящото издание се основава 

и развива постановки и решения на 

автора, както и представя актуални 

изследователски позиции, 

образователни технологии, идеи и 

резултати. 

Книгата е организирана в пет 

основни части: 

В първата част се представят нормативната, методическата и 

организационната основа на практическата подготовка и се извеждат 

акцентите на организацията на практическата подготовка на студентите 

от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет при 

Тракийски университет – Стара Загора. 

Във втората част са представени спецификите на хоспитирането със 

студентите от специалност „Социална педагогика“, редовно и задочно 
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обучение като съдържание, функции на академичния преподавател 

(ръководител), менторите и студентите. Представят се особености на 

хоспитирането в ситуация на извънредно положение. 

 Третата част представя организацията и провеждането на текущата 

учебна практика със студентите от двете форми на обучение в различни 

институции.  Отделя се внимание на спецификата на текущата практика 

в ситуация на извънредно положение. 

Четвъртата част засяга преддипломната практика / преддипломен 

стаж като последна форма на практическо обучение. Разглеждат се 

фазите и етапите на преддипломна практика. Откроени са акценти на 

финализира-нето на цялостния образователен процес за придобиване на 

ОКС „Бакалавър“. Описват се моменти от организацията на 

преддипломната практика  в ситуация на извънредно положение 

Петата част разглежда практическото обучение през погледа на 

мен-торите и студентите. В продължение на 4 учебни години се 

извършва наблюдение и се анализират самооценки за представянето на 

студентите от специалността, обучаващи се в двете форми (редовна и 

задочна) по време на преддипломната практика. Резултатите от всеки 

анализ променят и разширяват полето на изследване. 

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, 

които проявяват интерес към практическото обучение на социални 

педагози. 

 

Цвета Апостолова Делчева 

Издателство и производство - Ст. Загора : Кота, 2020 

Език - български 
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Технически изисквания за публикуване 

Материалите трябва да се изпратят на български и английски език. 

Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната научна 

област. За публикуване се допускат статиите, които са получили положителна 

рецензия. Предложените статии не се редактират. 
Авторите носят пълна отговорност за коректността на съдържането на 

поместените материали, цитирането и правописа. На авторите се изпраща един 

брой от изданието. Материалите можете да изпратите като използвате формата 
за изпращане на заявка. 

Изисквания към публикациите: обем на материалите – до 27 000 

знака, формат В5 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа по 
1 см; шрифт Times New Roman; интервал между редовете 1; текстът да е 

двустранно подравнен; размер на шрифта 12; отстъп на първи ред 1 см. Да няма 

празни редове между абзаците. 

Препоръчителна структура на публикацията: 
Заглавие – центрирано, с главни букви, bold, на български и английски 

език (за автори от чужбина - на английски език). 

Име, презиме и фамилия на автора - bold, центрирани. Не се посочват 
научната длъжност или степен, име и адрес на институцията. 

Частите на публикацията се наименуват – bold (Резюме, Ключови думи, 

Увод, ...., Използвана литература). 

Кратко резюме – до 250 думи, двустранно подравнено. Включва 
основните акценти в съдържанието на материала - ясно формулиран 

изследователски проблем, цели, методи, резултати и оригинални приноси и 

изводи. Резюмето се представя на български и английски език. 
Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език. 

Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от 

характера на съдържанието) е добре да включва: увод, методология на 
изследването, анализ на резултатите, заключение. 

Таблиците да се разположат центрирани в текста като се номерират 

(Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и наименуват (центрирано, bold) отгоре. 

Желателно е таблиците да се представят и отделно от основния текст в 
допълнителен файл (освен в основния текст на материала). 

Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми, 

диаграми, графики и др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен файл, 
а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, 

TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с названието на 

изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, центрирани, bold) 
се номерират с арабски цифри в реда, по който са цитирани в текста. Мястото 

на тези фигури в текста трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н. 

Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението като се 
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посочва фамилията на автора, годината на публикуване на източника и 
страницата - напр. (Petrov, 2009, p. 43). При позовавания страницата може да 

не се посочи. 

В края на публикацията се представя библиографско описание на 

източниците, които са използвани и цитирани в основния текст. Представянето 
на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил  

(вж. Publication Manual of the American Psychological Association): 

www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 
За контакти: След литературата се представят имената на 

автора/авторите, техните академични позиции (научно звание, длъжност, 

месторабота на автора, адрес, е-mail и др. Контактите се представят на 
български и английски език. 
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Instructions for Authors 

Articles must be sent in Bulgarian and English language. The articles are 

reviewed by independent specialists in the relevant scientific field. Articles that have 

received a positive review are allowed for publication. Suggested items are not 

edited. 
The authors are solely responsible for the accuracy of the content of the 

published materials, citations and spelling. The authors are sent a copy of the 

magazine. The materials may be sent by using the form for submission.  
Requirements for the publications: volume of material for the publication – 

up to 27 000 signs, В5 pages in a file for MS WORD; fields on each side of the sheet 

3 cm font Times New Roman; spacing 1, the text should be justified, the size 12 font, 
indentation of first line 1 cm. Do not leave blank lines between the paragraphs. 

Recommended structure of the publication: 

Title - centered in capital letters, bold, in Bulgarian and English (for authors 

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

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

The parts of the publication should be named - bold (Summary, Keywords, 
Introduction, .... References) 

Short summary (Abstract) – up 250 words, justified. Includes the main accents 

in the content of the material - a clearly formulated research problem, objectives, 

methods, results and original contributions and conclusions. The abstract is 
presented in Bulgarian and English. 

Keywords – to 8-10 words in Bulgarian and English. 

The recommended structure of the publication (depending on the nature of the 
content) you should include: introduction, methodology of the study, analysis of 

results, conclusion. 

Tables should be placed centered in the text and numbered (Table 1. - Right 
justified, bold) and named (centered, bold) top. It is desirable that the tables should 

also be presented separately from the main text in an additional file (in addition to 

the main text of the material). 

Images. Images (figures, photos, drawings, charts, diagrammes, graphs, etc.) 
should be saved as a separate, individual file, not as part of the text file. File formats 

can be JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Files should be named with the name of the 

image. The figures and their inscriptions (under the figure, centered, bold) should be 
numbered with Arabic numerals in the order in which they are quoted in the text. 

The location of these figures in the text should be indicated - Fig. 1, Fig. 2 and so 

on. 
References should be indicated in brackets at the end of a sentence stating the 

surname of the author, year of publication of the source page - eg. (Petrov, 2009: p. 

43). Where reference are not precise quotes, pages may not be stated. 
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At the end of the publication a bibliographic description of the sources used 
and quoted in the main text is presented. Presentation of literary sources in the list of 

literature takes place in APA style (see Publication Manual of the American 

Psychological Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

Contacts: After literature list, the following should be included – the name/s 
of the author/s, academic rank, degree, affiliation of the author, address, е-mail ... 

Contact information should be presented in Bulgarian and English. 
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