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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО МАТЕМАТИКА С 36-ГОДИШНИТЕ
ДЕЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ
Гергана Трайчева Кътева

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NORMATIVE BASE FOR THE
EXPECTED RESULTS IN MATHEMATICS EDUCATION OF 3-6 YEAR OLD
CHILDREN IN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE REPUBLIC OF
FRANCE
Gergana Traycheva Kateva

Abstract: In this article is performed a comparative analysis of the normative base for the
expected results in mathematics education of 36 year old children in the Republic of Bulgaria
and the Republic of France, as the main similarities and differences are outlined. They are a
prerequisite for the improvement of the pedagogical interaction in mathematics in kindergarten.
Key words: mathematics education, normative base, expected results, preschool

Образователната система на всяка държава е пряко отражение на нейните
икономически възможности, на политическата или социалната ситуация в нея, на
културно–историческите ѝ традиции, на културни, научни и образователни
влияния.
От друга страна, образователната система не само отразява и не само зависи
от всички тези фактори, но самата тя детерминира икономическите, социалните и
културни характеристики на всеки народ, макар и това детерминиране да става
относително бавно в сравнение с други, много по-динамични явления, поради
факта, че образованието на всеки човек е процес, развиващ се в течение на
десетки години.
Предучилищното образование като първа и основна част от образователната
система е много важно за социалното, комуникативното и познавателното
развитие на децата. Освен това се отнася до най-сензитивния за развитието на
детето етап от живота, в който се създават тенденции за бъдещия успех.
Всяка държава има нормативни документи, които определят
предучилищното образование, организацията и дейностите му, неговия
механизъм за взаимодействие между участниците и очакваните резултати от
обучението на децата в предучилищна възраст.
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Нормативните постановки за предучилищното образование в Република
България и Република Франция имат важно значение за цялостната
математическа подготовка на децата в детската градина.
Цел на изследователската работа е да се извърши сравнителен анализ на
нормативната база за очакваните резултати от обучението по математика с 36годишните деца в Република България и Република Франция.
Обект на изследването са очакваните резултати, посочени в нормативните
документи, от педагогическото взаимодействие по математика с 36-годишните
деца в Република България и Република Франция.
Предмет на проучването е установяване на закономерности при
структурирането на очакваните резултати от методическата работа с 36годишните деца, свързана с образователно направление математика в
нормативните документи на Република България и Република Франция и
извеждането на основни прилики и различия.
За реализирането на целта са изпълнени следните изследователски задачи:
1. Теоретичен анализ и проучване на проблема в: нормативните документи;
научната литература и учебната документация.
2. Анализ на Наредба № 5 за предучилищното образование в Република
България за очакваните резултати от образователно направление математика.
3. Анализ на Предучилищната образователна програма, издадена в
Официален бюлетин № 2 от 26 март 2015 г., одобрена от Министерството на
националното образование, висшето образование и научните изследвания в
Република Франция.
4. Сравнителен анализ на нормативните документи за очакваните резултати
от обучението по математика с 36-годишните деца в Република България и
Република Франция.
5. Изводи и обобщаване на основните направления при проучването.
При реализиране на изследването се приеха следните критерии на
изследователската работа:
Първи критерий: нормативни постановки, свързани с изграждането на
елементарни количествени представи у 36-годишните деца.
Втори критерий: нормативни постановки, свързани с изграждането на
елементарни пространствени представи у 36-годишните деца.
Трети критерий: нормативни постановки, свързани с изграждането на
елементарни времеви представи у 36-годишните деца.
Четвърти критерий: нормативни постановки, свързани с изграждането на
елементарни геометрични представи у 36-годишните деца.
Пети критерий: нормативни постановки, свързани с изграждането на
елементарни представи от образователно ядро „Измерване“ у 36-годишните
деца.
Според сега действащата в България Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
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предучилищното образование, учебното съдържание по образователно
направление математика е съобразено с общата цел на предучилищното
образование и с целите на обучението по математика в първи клас. Обемът на
съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени,
геометрични, пространствени и времеви представи и умения, систематизирани в
пет
образователни
ядра:
„Количествени
отношения“,
„Измерване“,
„Пространствени отношения“, „Времеви отношения“, „Геометрични фигури и
форми“.
Усвояването на познавателния материал по образователно направление
математика се реализира чрез включването на детето в собствена предметна
математическа дейност и поставянето му в позицията на изследовател, съобразно
с критериите и изискванията на образователните ядра.
Що се отнася до Франция, нормативният документ, който определя
предучилищното възпитание, обучение и подготовка на децата за училище, е
действащата Програма за обучение в детските градини, описана в Официален
бюлетин № 2 от 26 март 2015 г. Според нея учебното съдържание на
предучилищната подготовка на децата е организирано в пет области на обучение.
Математическите знания, умения и отношения, които децата трябва да придобият
преди постъпването им в училище, са обособени в две образователни области:
„Изграждане на първите инструменти за структуриране на мисленето“ и
„Изследвай света“.
В учебното съдържание от област „Изграждане на първите инструменти за
структуриране на мисленето“ са включени две образователни ядра – „Научаване
на числата и тяхната употреба“ и „Проучване (изследване) на форми и величини“.
От област „Изследвай света“ това е образователно ядро „Намери своя път във
времето и пространството“.
В резултат на проведената изследователска работа и извършения
сравнителен анализ на нормативната база за очакваните резултати от работата по
математика с 36-годишните деца в Република България и Република Франция по
първия критерий може да се каже, че както във френското, така и в българското
предучилищно образование от съществено значение е изграждането у децата на
количествени представи за числата до десет. Различното във френските детски
градини е това, че изграждането на количествени представи до десет не изключва
сравнителната работа с по-големи групи от обекти. В детските градини в
България децата работят с множества само с до десет обекта.
Друга разлика, която можем да констатираме в двата нормативни
документа, е свързана с формирането на умението за броене. Според Наредба № 5
в края на предучилищната подготовка децата трябва да броят до десет в прав и
обратен ред. Във френските детски градини в края на целия цикъл на обучение
децата трябва да „броят до тридесет, да разпознават, назовават и пишат цифрите
на числата до десет“ (Официален бюлетин № 2, 2015, с. 17).
Относно изписването на цифри Програмата за обучение в детските градини
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във Франция гласи: „научаването как да се пишат цифрите се извършва със
същата строгост, както при буквите. Изграждането на способността за четене и
записване на цифри започва в детската градина още от четиригодишна възраст.
Писането на цифри е последният етап от обучението, който продължава в
училище“ (Официален бюлетин №2, 2015, с. 17).
В сега действащата наредба за предучилищното образование в България
липсва образователно съдържание за изписване на графичния знак на изучаваните
числа.
Според нормативните постановки на двете страни, свързани с изграждането
на пространствени представи, децата на 6-годишна възраст трябва да се
ориентират в тримерно и двумерно пространство.
Различното в обучението при формирането на пространствени представи във
френската програма за детските градини е това, че то има глобален характер. От
наблюдение на познатата близка среда (занималнята, детската градина, квартала)
децата постепенно откриват по-малко познати пространства (селски район, град,
море, планина). Наблюдението на човешки конструкции (къщи, магазини,
паметници, пътища, мостове и др.) следва същия път. Френският нормативен
документ гласи, че „за по-големите деца става възможно първо приближаване към
пейзажа като среда, белязана от човешката дейност“ (Официален бюлетин № 2,
2015, с. 20).
Според Програмата това изследване на заобикалящата ги действителност
позволява и конкретно иницииране в отговорно отношение  уважение към
природата, към живота, знания за въздействие на определено поведение върху
околната среда.
При сравнителния анализ на нормативните постановки, свързани с
изграждането на времеви представи у 36-годишните деца в двете страни, се
установи, че те започват да се формират още от ранна детска възраст. На 4 години
децата трябва да се ориентират в последователността на събитията във времето,
като използват: в началото – после; по-рано – по-късно; преди – след това. Също
така трябва да разпознават и назовават частите на денонощието: сутрин, обед,
вечер, нощ и да разпознават и назовават годишните сезони.
Според Наредба № 5 в България децата на 6-годишна възраст трябва да
познават, назовават и подреждат дните от седмицата в тяхната последователност.
Във френските детски градини това се въвежда още при 4-годишните деца.
Различното в нормативните постановки относно формирането на времеви
представи е това, че според сега действащата програма за обучение в детските
градини във Франция децата се сблъскват с по-големи (дълги) периоди от време,
например – изчезването на динозаврите, появата на писменост или елементи от
близко архитектурно наследство.
По отношение на четвъртия критерий, свързан с изграждането на
геометрични представи у 3–6-годишните деца, има съществени разлики в
описаните очаквани резултати в нормативните документи на двете страни.
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В детските градини в България децата се запознават и работят само с плоски
геометрични фигури – кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник и сравняват
формата на предметите с тях.
Във френските детски градини децата първо се научават да разпознават и
разграничават обемните тела – куб, цилиндър, пирамида, конус и след това
равнинните форми – кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник.
Според френския нормативен документ децата трябва да формират умения
за сглобяване на обемни тела. Тази конструктивна дейност допринася за развитие
на въображението, пространственото мислене и ориентиране.
По последния, пети критерий при направения сравнителен анализ се
установи, че нормативните постановки, свързани с изграждането на елементарни
представи от образователно ядро „Измерване“, описани във френската програма
за обучение, са по-олекотени от включените в Наредба № 5.
Според френския нормативен документ децата на 6-годишна възраст трябва
да „класифицират или подреждат обекти според критерий за дължина, маса или
вместимост“ (Официален бюлетин № 2, 2016, с. 18). Формиране на математически
представи за величините височина и ширина не е включено в програмата за
обучение в детските градини във Франция.
В Наредба № 5 от работата по това ядро са заложени по-голям брой
очаквани резултати. Освен че децата трябва да формират знания и умения за
сравняване на обекти по височина, дължина и ширина, те трябва да избират мярка
(предметна) за измерване на тези величини.
Извършените анализи на всяко едно от образователните ядра, свързани с
изграждането на елементарни математически представи, и извършеният
сравнителен анализ на нормативните документи за предучилищното образование
на децата в Република България и Република Франция, допринасят за
установяването на закономерности при структурирането на очакваните резултати
от методическата работа с 36-годишните деца и извеждането на основни
прилики и различия.
Установените в изследването сходства и различия в нормативната база за
очакваните резултати от обучението по математика в предучилищна възраст в
двете страни са предпоставка за усъвършенстване на педагогическото
взаимодействие по математика в методическата работа на детския учител.
Основните идеи на математическата подготовка в предучилищна възраст са
да се развият способностите на детето да мисли нестандартно, да открива в
обкръжаващия го свят свойства, отношения и зависимости. Обучението по
математика стимулира общата познавателна дейност и развива умствените
способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие.
Изграждането на мотивация и увереност в собствените възможности са
определящи за напредъка и успеха на всяко дете.
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ПРИСЪСТВИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО
ЯДРО „ВРЕМЕВИ ОТНОШЕНИЯ” В 3-ТА ГРУПА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА
Наталия Иванова Недкова
COGNITIVE TASKS FROM EDUCATIONAL CLUSTER “TIME
RELATIONS” IN THE PROGRAM OF KINDERGARTEN GROUP 3
Natalia Ivanova Nedkova

Abstract: The article presents analysis of the mathematics tools approved by the Ministry
of Education for Group 3 of Kindergarten in respect of cognitive tasks included in the
educational cluster “Time relations”. The intention is to determine the relation between the
cognitive tasks included in the educational program and the legal requirements of the Ministry.
Key words: knowledge tasks, basic knowledge for time

Децата проявяват интерес към понятието време от ранна възраст.
Елементарните математически представи за време у тях се изграждат трудно и
продължително. Затова са необходими специални организирани упражнения за
усъвършенстване на възприемането на времето и усвояване на начина за
оценяване му. Съществуват редица трудности, свързани със специфичните му
особености, като:
 обективна реалност;
 необратимост на времето;
 липса на нагледни форми;
 липса на анализатор за време;
 емоционалното състояние на човека;
 запълнеността на интервала от време и личностната му значимост.
Формирането на представите за време е предпоставка за успешно
адаптиране на децата към училище и преодоляване на някои трудности, с които те
се сблъскват:
 да започват и приключват в определено време;
 да работят с един темп и ритъм;
 да разпределят действията си във времето.
Ориентирането във времето е от значение за развитието на качества на
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личността като: организираност, целенасоченост, самостоятелност и точност.
Въз основа на предходна изследователска работа на тема „Изграждане на
елементарни математически представи от образователно ядро „Времеви
отношения” в 4-та група на детската градина” се установи, че трудно се изграждат
елементарни математически представи у децата, свързани с това ядро. Всяко дете
работи със свой собствен темп на работа и по индивидуален начин усвоява
знанията. При някои от децата е необходима допълнителна работа, но поради
ограниченото време, това се осъществява трудно. Друг момент е „прегарянето” на
децата  една голяма част от тях чувстват умора и желанието им за усвояване на
нови знания намалява. В допълнение са малкото на брой предвидени задачи в
познавателната книжка за запознаване с новите знания и за затвърдяването им.
Децата не успяват да усвоят всички знания, предвидени в изискванията за
образователно направление математика, образователно ядро „Времеви
отношения“ за четвърта група. При решаване на задачи, в които се отчита само
един от очакваните резултати, децата се справят сравнително добре (пример:
подредете дните на седмицата; кои са месеците на сезона лято). Но когато
задачата изисква от тях да покажат знания за повече от един от очакваните
резултати, те изпитват голямо затруднение (пример: да отбележат вчера и утре,
като днес им е отбелязано със съответен знак в модел на календар с дадени дни на
седмицата). Те не умеят да комбинират знанията си от образователно ядро
„Времеви отношения” при решаването на даден вид задача.
Проведената предходна изследователска работа показа, че задачите по
математика от образователно ядро „Времеви отношения”, предвидени в учебното
съдържание, не са достатъчни за постигане на очакваните резултати, заложени в
Наредба № 5.
Това ме насочи да извърша анализ на някои одобрени от МОН познавателни
книжки по математика за 3-та група за наличието на задачи, чрез които се
изграждат елементарни времеви представи.
Цел на изследователската работа е да се извърши анализ на одобрени от
МОН пособия по математика за 3-та група на детската градина относно
присъствието на познавателни задачи от образователно ядро „Времеви
отношения“.
Обект на изследването са познавателните задачи, свързани с
образователното съдържание от ядро “Времеви отношения“ в индивидуални за
децата книжки по математика, които са одобрени от МОН, за 3-та група на
детската градина.
Предмет на изследването е зависимостта между присъстващите
познавателни задачи от образователно ядро „Времеви отношения“ в познавателни
книжки за 3-та група на детската градина и нормативно заложените изисквания.
За реализирането на целта са изпълнени следните изследователски задачи:
1. Теоретичен анализ и проучване на проблема в: научната литература;
методическата литература и учебната документация.
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2. Анализ на познавателни книжки по математика за 3-та група относно

присъствието на задачи от образователно ядро „Времеви отношения“.
3. Изводи и заключение.
При реализиране на изследването се приеха следните критерии за оценка на
резултатите от работата:
Първи критерий: задачи, свързани с разпознаването и назоваването на “ден”
и “нощ”.
Втори критерий: задачи, свързани с разпознаването и назоваването частите
на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.
Трети критерий: задачи, свързани с редуването на три денонощия.
Четвърти критерий: задачи, свързани с разпознаването, назоваването и
ориентирането в последователността на годишните сезони.
Пети критерий: задачи, свързани с разбирането на информацията, която
съдържа календара.
В изложението по-долу е представен анализ на някои задачи от 4
познавателни книжки по математика за 3-та група на детската градина, одобрени
от МОН.
Анализираната по-долу задача е от познавателната книжка „Математиката е
лесна, даже интересна!” на издателство „Бит и техника” с автори: Виолета Й.
Ванева, Ася С. Велева, Галина Г. Георгиева, Христина Д. Балушева, 2017 г.
Тя е от образователно ядро „Времеви отношения” (Ванева и др., 2017, с. 60)
и обхваща математическите знанията относно разпознаването и назоваването на
деня и нощта и относно редуването на три денонощия – вчера, днес, утре.

Фиг. 1. Задача от образователно ядро „Времеви отношения”
Учителят и децата разглеждат картинките. Обяснява се, че вчера децата са
изкачвали връх и са гледали през телескоп; днес ловят риба и пеят около огъня; а
утре ще търсят пеперуди и ще играят на криеница. Децата трябва да свържат
числата 1, 2 и 3 с картинките, които илюстрират вчера, днес и утре. От тях се
изисква да оградят числото под всяка картинка, като спазват последователността
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на действията, които са описани в условието на задачата. След това се разглежда
кога са се случили случките. Учителят насочва вниманието на децата към светлосиньото небе, което показва, че е ден; и тъмносиньото небе, което показва, че е
нощ. Те имат за задача да преброят колко от случките са станали през деня и
колко през нощта и да отбележат кои са повече.
Втората анализирана задача е от комплект от 3 познавателни книжки „Аз
съм в детската градина” – 1, 2, 3 на издателство „Изкуства” с автори: Бойка
Калева, Райна Захариева, Наталия Стойкова, Антоанета Малинова, Лина
Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Димитър Димитров.
Тя е свързана с разпознаването и назоваването на частите на денонощието –
сутрин, обед, вечер, нощ. Учителят чрез беседа насочва вниманието на децата
първо към четирите картинки с частите на денонощието. Задава помощни въпроси
като: „Какво правиш през деня?”; „Кога се случва това?” и т.н. В тази задача е
използвана методиката на Т. Рихтерман (1991) за частите на денонощието –
самостоятелни карти за всяка част. Сутрин – картонът е оцветен в синьо, а в
долната част се забелязва изгряващо слънце с лъчи. Ден (обяд, б.м.) – картонът е
оцветен в светлосиньо, а в горната част има слънце. Вечер – картонът е оцветен в
сиво, със залязващо слънце без лъчи. Нощ – картонът е оцветен в черно със звезди
и луна (забележка: в модела, предложен в познавателната книжка, за сутрин
изгряващото слънце няма лъчи). С помощта на беседа децата установяват
положението на небесеното тяло спрямо земята. След като разпознаят и назоват
частите на денонощието, учителят насочва вниманието на децата към втората
колонка с картинки, където е илюстриран дневен режим на едно семейство.
Отново чрез беседа се съотнасят за коя част от денонощието са характерни
картинките със следните части на дневния режим – детето се събужда и от
прозореца се вижда, че навън е светло – сутрин; семейството е седнало около
масата и обядва – обед; семейството е седнало около масата и вечеря, като от
прозореца се вижда луна, а цветът на небето е тъмносин – вечер; децата са
легнали да спят и от прозореца се вижда луна и по-тъмносиньо небе.
Методически могат да се разглеждат паралелно и двете колони от картинки, тъй
като картинките за сутрин, обед, вечер, нощ са разположени паралелно с
картинките от дневния режим. Когато се установи къде се намира положението на
небесното тяло спрямо земята и цветът на небето на първата картинка, децата
разбират и назоват, че това е частта от денонощието – сутрин, учителят насочва
вниманието към дясната колона с картинки. Срещу картинката с изгряващото
Слънце, в дясната колона, е изобразен момент от дневния режим на детето, когато
се събужда. „Деца, разбрахме, че първата картинка ни показва – сутрин. Вие какво
правите сутрин?”; „Нека да видим какво прави Мими сутрин!”; „О, тя също като
нас се събужда от сън. Сутрин е времето, когато се събуждаме. Сега да погледнем
към втората картинка и да видим къде се намира Слънцето.” Алгоритмът се
повтаря за четирите части на денонощието. Последователността за разглеждане на
картинките (първо лявата колона с частите на денонощието, а след това дясната
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колона с дневния режим или двете колони картинки паралелно) зависи от
спецификата в групата.

Фиг. 2. Задача за разпознаване и назоваване на частите на денонощието
Анализираната по-долу задача е от познавателната книжка „Математиката –
Чуден свят” на издателство „Просвета” с автори: Севдалина Витанова и Глина
Георгиева, 2018 г.
Тя е от темата „Вчера, днес, утре” (Витанова и Георгиева, 2017, с. 29) и е
свързана с редуването на три денонощия – вчера днес, утре. Учителят и децата
анализират трите илюстрации в познавателната книжка за подготовката,
посрещането на Дядо Коледа и игрите с новите играчки, които той е подарил на
децата. Пояснява се, че това са три поредни дни, след което се уточнява
последователността на тези събития. Децата имат за задача да отбележат дните
„вчера” и „утре”, като оцветят кръгчетата до всяка от картинките със съответния
цвят.

Фиг. 3. Задача от темата „Вчера, днес, утре”
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Четвъртата задача е от познавателната книжка „Моята приказна пътечка към
математиката” на издателство „Булвест 2000” с автори Вили Янчева и Мариана
Богданова от 2018 г. Тя е от темата „Сезони” и е свързана с разпознаване и
назоваване на годишните сезони. Децата имат за задача разкажат за четирите
сезона, като си помагат с четирите картинки. Следва въвеждане на цветни кодове
за сезоните. Учителят насочва вниманието на децата към цвета около картинката
на есента и на правоъгълника под нея, а след това и към цветовете за останалите
сезони.

Фиг. 4. Задача от темата „Сезони”
В следващата задача от тях се изисква да разпознаят характерен предмет за
сезона и да го свържат с цветния код на сезона. Припомнят се картинките на
сезоните и техните цветни кодове, разположени на страницата по-горе. За
подпомагане на работата учителят може да използва и допълнителни нагледни
средства – по-голямо табло на природен календар с отбелязани цветни кодове:
есен – оранжево; зима – синьо; пролет – зелено; лято – жълто. Задачата отново е
свързана с разпознаването и назоваването на годишните сезони.

Фиг. 5. Задача за разпознаване на характеристики на сезона
Анализираната по-долу задача е от познавателната книжка „Математиката –
Чуден свят” на издателство „Просвета” с автори: Севдалина Витанова и Глина
Георгиева, 2018 г. Тя е от образователно ядро „Времеви отношения” и е свързана
с разбирането на информацията, която съдържа календарът, регламентирана в
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование за 4-та група
(Витанова и Георгиева, 2017, с. 50).
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Фиг. 6. Задача от образователно ядро „Времеви отношения”
Обсъжда се какво представлява годишният календар, коментира се неговото
разделение на дни и месеци. Учителят насочва вниманието на децата към
илюстрациите и уточнява, че всяка картинка представлява отделен месец.
Обяснява им, че месеците представляват определена част от годината и всеки от
тях има свое име, като ги назовава. Може да спомене характерно събитие или
празник, както и да попита децата дали знаят през кой месец имат рожден ден.
След това им поставя задача да оцветят надписа на всеки месец от календара,
който се намира над неговата картинка. Чрез направения анализ се установи, че
задачите за изграждане на елементарни времеви представи у децата, включени в
познавателните книжки, са в:
 „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” – 20 задачи;
 „Моите приказни пътечки към математиката” – 35 задачи;
 „Чуден свят – математика” – най-много 39 задачи;
 „Математиката е лесна, даже интересна!” – 32 задачи.
Относно първи критерий задачите, свързани с разпознаването и
назоваването на „ден” и „нощ”, са най-много в „Моите приказни пътечки към
математиката” – 13. От тях 8 са за разпознаването и назоваването на „ден”, 1 за
разпознаването и назоваването на „нощ” и 4 задачи за разпознаването и
назоваването на деня и нощта. В „Чуден свят – математика” са включени 8 задачи:
7 за разпознаването и назоваването на „ден” и 1 за разпознаването и назоваването
на деня и нощта, като няма предвидени задачи относно разпознаването и
назоваването на „нощ”. В „Математиката е лесна, даже интересна!” има включени
5 задачи за разпознаването и назоваването на „ден”, 1 за разпознаването и
назоваването на „нощ” и 3 за разпознаването на деня и нощта – общо 9 задачи.
Най-малко задачи има в „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” – 3 задачи, от които
2 са за разпознаването и назоваването на „ден” и 1 за разпознаването на „нощ”.
Относно втория критерий задачите, свързани с разпознаването и
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назоваването на частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ, са най-малко
на брой в анализираните книжки. Най-много задачи, свързани с този очакван
резултат, присъстват в „Моите приказни пътечки към математиката” – 3. Задачите
за разпознаването и назоваването на сутрин, обед, вечер, нощ са 2, а за
разпознаването и назоваването на сутрин, обед, вечер – 1. В познавателната
книжка „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” са включени 2 задачи за
разпознаването и назоваването на сутрин, обед, вечер, нощ, а в „Математиката е
лесна, даже интересна!” и в „Чуден свят – математика” – само 1 задача.
Относно трети критерий разбирането на редуването на три денонощия
(вчера, днес, утре) най-много задачи – 6 са включени в „Чуден свят –
математика”. От тях 1 задача е за редуването на вчера и днес, 1 за редуването на
днес и утре и 4 задачи за редуването на вчера, днес и утре. В познавателната
книжка „Математиката е лесна, даже интересна!” са включени 2 задачи, а в „Аз
съм в детската градина – 1, 2, 3” – 1 задача за редуването на вчера, днес, утре. В
„Моите приказни пътечки към математиката” няма включена задача.
Най-много задачи в познавателните книжки има относно четвърти критерий
за разпознаването, назоваването и ориентирането в последователността на
годишните сезони. В „Чуден свят – математика” има 22 задачи; в „Моите
приказни пътечки към математиката” – 21 задачи; в „Математиката е лесна, даже
интересна!” - 20 задачи; в „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” – 12 задачи.
Задачите за разпознаването и назоваването на годишните сезони са: по 18 в
„Математиката е лесна, даже интересна!” и „Чуден свят – математика”; 14 в
„Моите приказни пътечки към математиката” и 10 в „Аз съм в детската градина –
1, 2, 3”. Задачите за разпознаването, назоваването и ориентирането в
последователността на сезоните са значително по-малко на брой. Най-много
задачи има в „Моите приказни пътечки към математиката” – 7 задачи. В „Чуден
свят – математика” задачите са 4, а в „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” и
„Математиката е лесна, даже интересна!” има по 2 задачи.
Друг очакван резултат за 3-та група от Наредба № 5 за ядро „Времеви
отношения” е децата да разбират информацията, която съдържа календарът.
Относно петия критерий задачите са общо 8 за всички познавателни книжки. В
„Моите приказни пътечки към математиката” няма включена задача. В „Чуден
свят – математика” има 3 задачи, а в „Математиката е лесна, даже интересна!” има
2 задачи, съдържащи информацията, регламентирана в Наредба № 5 от 03.06.2016
г. за предучилищното образование за 4-та група, и една задача относно
ориентирането в последователността на сезоните, отразени на календара. В
познавателната книжка „Аз съм в детската градина – 1, 2, 3” има включени две
задачи за разпознаването на календара с насоченост – разпознаването и
назоваването на сезоните, представени в него.
В таблица № 1 са систематизирани резултатите от анализа на
познавателните книжки чрез изведените критерии и показатели към тях.
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Таблица 1.
Обобщен анализ на познавателните книжки относно изведените
критерии и показатели към тях
Критерий
Първи
критерий

Втори
критерий

Трети
критерий

Четвърти
критерий

Пети
критерий

„Аз съм в
„Моята приказна
„Математиката
„Чуден свят –
детската
пътечка към
е лесна, даже
математика”
градина – 1, 2, 3 математиката”
интересна!”
Първи показател
2
8
7
5
общо
общо
общо
общо
Втори показател
1
1
0
1
задачи: 3
задачи: 13
задачи: 8
задачи: 9
Трети показател
0
4
1
3
Познавателна
книжка

Първи показател

0

Втори показател

0

Трети показател

2

Първи показател

0

Втори показател

0

Трети показател

1

Първи показател

10

Втори показател

2

Първи показател

2

Втори показател

0

Трети показател

0

общо
задачи: 2

1
0

общо
задачи: 3

2
общо
задачи: 1

0
0

14

задачи:
12
общо
задачи: 2

7
0
0
0

0

общо
задачи: 1

1
общо
задачи: 0

0
общо

0

1
1

задачи: 21

общо
задачи: 0

18

0

общо
задачи: 6

0
0

0
0
3

задачи: 1

общо
задачи: 2

2
общо

18

задачи:
4

общо

1

4
общо

0

22
общо
задачи: 3

общо
задачи:

2
0
1

20
общо
задачи: 3

2

Изводи:
В резултат на извършения анализ на познавателните книжки за 3-та група на
детската градина се установи, че:
 присъстващите познавателни задачи от образователно ядро „Времеви
отношения“ в познавателни книжки за 3-та група на детската градина отговарят
на нормативно заложените изисквания;
 вариантите на присъствие на задачи в познавателните книжки създават
позитивни условия за изграждане на елементарни времеви представи у децата в
3-та група на детската градина;
 присъстват задачи, които са свързани с всички очаквани резултати от
образователно ядро „Времеви отношения“ за 1– 3 група на детската градина;
 най-много са задачите за разпознаването, назоваването и ориентирането в
последователността на сезоните;
 най-малко са задачите за редуването на три денонощия вчера, днес и утре
и за разбирането на информацията, която носи календарът;
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 задачите, които са включени в методическата система на работа в 3-та
група на детската градина относно редуването на трите денонощия вчера, днес и
утре, са недостатъчни и е необходимо учителят да конструира допълнителни
такива, чрез които да се осигури сложна повтаряща се ситуация и се създадат
подходящи условия за изграждането на елементарни математически представи,
свързани с образователно ядро „Времеви отношения“.
Заключение
Проведената изследователска работа показва, че познавателните задачи,
предвидени в учебното съдържание по математика от образователно ядро
„Времеви отношения”, отговарят на нормативните изисквания и създават условия
за изграждане на елементарни времеви представи у децата в 3-та група на
детската градина.
Формирането на представите за време е в тясна връзка и зависимост с
умственото и речевото развитие на децата, с представите им за количество, число,
величина и ориентиране в пространството. То безспорно е предпоставка за
преодоляване на някои трудности, с които децата се сблъскват в училище – да
работят с един темп и ритъм, да приключват в определено време, да разпределят
действията си във времето.
Елементарните времеви представи са важна съставна част от цялостната
математическа подготовка на децата в детската градина. Чрез изграждането им се
съдейства за цялостното интелектуално развитие и за формиране на логическото
мислене у децата.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ У 67ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИМ ДЕЙНОСТИ В
УСЛОВИЯТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Ваня Цветанова Симеонова

BUILDING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN 67-YEAR-OLD CHILDREN
THROUGH THEIR ART ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE
LEARNING
Vania Tsvetanova Simeonova
Abstract: The article examines the problem of emotions and emotional intelligence as a
component of а child's development, an essential part of communication, games, learning, and
at a later stage, in the professional realization of the personality. Emphasis is placed on the art
activities as an appropriate means for the development of emotional intelligence, due to the high
degree of emotional involvement of children in their performance. Its great role in the emotional
development of 6-7-year-old children is especially emphasized.
Compared to the quantitative and qualitative analysis of the obtained results can be
summarized that the greatest employees in terms of emotional expression in the drawings of
youth are found in compositional indicators and those that relate to the overall construction of
the image. The best results are reported in terms of color and thematic coincidences in the
drawings of 6-7 year old children.
Children aged 6-7 acquire basic skills, joining the components of emotional intelligence
and through imaginative activities that can develop and use them.
It exists and is established depending on the personality of emotional intelligence and the
depiction of children's activities, the hypothesis of the research is confirmed that in the process
of arts activity is developed a sense of empathy, responsiveness and kindness.
Key words: emotional intelligence, children's art activity, distance learning

Въведение
Емоциите и емоционалното развитие са изследвани от много учени, които са
доказали, че формирането и развитието на емоционалната сфера се случва в
детството. Те са стигнали до извода, че човек с развита емоционална
интелигентност е по-успешен в общуването, в игрите, в ученето, а на по-късен
етап и в професията. При недостиг на емоционална интелигентност се наблюдават
конфликтни ситуации, проблеми, които се изразяват в тревожност,
хиперактивност, срамежливост, агресивност, изолация, които затрудняват
социализацията на детето, както в предучилищна възраст, така и на по-късен етап
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от неговото развитие.
В съвременната педагогика има дефицити. Учителите бързат да следват
учебните планове и забравят, че децата се нуждаят от игри, забавления, споделени
занимания, имат нужда от разговор и споделяне.
Възрастните се интересуват предимно от физическото и умственото
израстване на децата и често пропускат емоционалното развитие, което е свързано
с развитието на личността и с успеха ѝ в обществото.
За емоционалното развитие на децата влияят фактори като художествената
литература, музиката, конструирането, игрите, изкуството и рисуването.
Развитието на изобразителните дейности у всяко дете е невъзможно без
запознаване със света на изобразителното изкуство. Произведенията на
изкуството помагат на детето да различи и разбере собствените си емоции. Ето
защо отлично средство за изграждане на емоционалната интелигентност е
рисуването. Детската рисунка ни разказва за вътрешния свят на детето, за
неговото душевно състояние.
Теоретични основи на проблема
Дистанционното обучение е съвременна образователна технология, при
която учебният процес преминава гъвкаво  без задължително и непрекъснато
присъствие в аудиторни лекционни занятия. Това е обучение, при което учащите
се намират на различно място от преподавателя, като осъществяват връзка
помежду си чрез компютър или други средства за комуникация.
За първи път дистанционно обучение е имало през 1728 година, когато чрез
реклама в „Boston Gazette“ са търсени ученици, чийто уроци да бъдат изпращани
ежеседмично. Модерното дистанционно обучение е известно още от Исак Питман
 преподавал през 40-те години на 19-ти век във Великобритания чрез
кореспонденция. Развитието на пощенските услуги през 19-ти век довело до
платените учебни заведения, използващи кореспонденция, достигаща до цялата
нация.
Децата в детската градина обичат да рисуват. Това е едно от любимите им
занимания и най-достъпният начин, по който се разкрива формиращата се
личност на детето, а то отразява в рисунката си събитията и средата, в която
живее.
Изобразителната дейност е естествена потребност, неделима част от
детското развитие.
Предучилищната възраст е най-благоприятният период за развитие на
естетически впечатления, емоции, представи, въображения и фантазии. Именно в
този период се работи за изобразително-емоционалните способности на децата.
Друго средство за разширяване на представите и възприятията на детето е
достъпът до произведения на изобразителното изкуство, различни по вид и жанр илюстрации в детски книги, фигурални композиции и натюрморти, пейзажи.
„Идеята за взаимната обвързаност на интелектуалните и емоционалните
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фактори е реализирана от Елизабет Копиц, която вече говори не за измерване на
интелигентността чрез рисунката на човешка фигура, а за критерий за развитието
в тази рисунка, от една страна и за емоционални индикатори – от друга. Така само
с една рисунка на човешка фигура тя установява едновременно нивото на
развитие на детето и неговите основни личностни проблеми (Алексиева, 2000:
20).
В основата на всяко произведение на изкуството е художественият образ,
който е създаден от художника. Той винаги е индивидуален и неповторим, точно
в него е изразено отношението на автора към изобразеното, неговата фантазия и
главната му мисъл, която е основна идея на произведението. По този начин се
усеща незримото присъствие на автора във всяко произведение на изкуството.
Руският философ професор М. С. Каган е казал: “Изкуството винаги е и
„портрет“ на реалния живот, и „автопортрет“ на художника.“
Изобразителните дейности на детето отдавна привличат вниманието на
художници, педагози и психолози, като З. Фройд, Е. Ериксън, Р. Арнхайм, В.
Махина и др. Оригиналността на детската рисунка поражда Теорията на
символизма на детското рисуване.
Изобразителната дейност е продукт от сложното взаимодействие на човека
със заобикалящия го свят. Известно е, че изобразителната дейност е вид творческа
активност. Рисуването е едно от любимите занимания на детето от най-ранна
възраст, което се проявява дори и без да е съзнателно стимулирано. Според Пиаже
рисуването е: „една от формите на прехода към символното мислене. Рисуването
се доближава до играта, доколкото се разгръща като дейност заради самата
дейност. Детето рисува заради самото удоволствие“ (Стаматов, 2000: 147).
Всяко дете обича да рисува, моделира и апликира. Според З. Фройд детето
рисува това, което преживява емоционално (Стаматов, 2000: 144). За да започне
да твори едно дете, е необходимо у него да се развият умения и навици за
художествено творчество. В детската градина се поставят основните задачи на
художествено-естетическото възпитание на детето – приобщаване към
изкуството, формиране на способност самò да оценява произведения на
изкуството, развиване на творческите му способности, развиване на художествено
възприятие, естетически чувства и представите му за видовете изкуства.
Децата в предучилищна възраст не умеят да четат и да пишат, затова
изобразителната им дейност е средството за изразяване на естетическото
отношение към средата, която ги заобикаля. Според Димчев „рисуването като
начин на изразяване на мислите предхожда писането. Най-просто и най-ясно
детето изразява своите представи за света чрез рисунка. Никакво обяснение не
може да даде такава точна представа за даден предмет, както неговото
изображение” (Димчев, 1993: 121).
Емоционалното си отношение към света децата показват чрез моделиране,
апликиране, декориране и изобразяване. За тях изобразителните дейности са
потребност, неделима част от цялостното им развитие.
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Според американския психолог Х. Гарднър интелигентността е „човешка
способност, включваща целия кръг от съдържания, спрямо които хората са
чувствителни, но изключваща черти на характера като емоционалността, морала
или креативността“ (Гарднър, 2004: 201).
В своята книга „Теория за множествената интелигентност“ (1975 г.)
Гарднър опровергава традиционното схващане за интелигентността. Според него
емоционалната интелигентност (ЕИ) е твърде различна от общата интелигентност,
измервана като IQ. Докато IQ измерва интелектуалната способност,
емоционалната интелигентност се фокусира върху междуличностните и
комуникационните умения. Не съществува единна интелигентност, която да е в
състояние да бъде измерена чрез стандартните IQ тестове. Напротив, съществуват
множество интелигентности, които са независими една от друга. В своята книга
„Теории за множествената интелигентност“ (1975 г.). Гарднър формулира идеята
за множествената интелигентност. Той доказва, че човекът притежава 9 типа
интелигентност: лингвистична, логико-математическа, музикална, телеснокинестетична, визуално-пространствена, интерперсонална или междуличностна,
интраперсонална или вътреличностна, натуралистична, екзистенциална.
Концептуални основи на изследването
Цел:
Да се проследи развитието на емоционалната интелигентност у 67годишните деца посредством изобразителните им дейности.
Задачи:
1. Да се изучи психологическата и педагогическа литература по изследвания
проблем.
 Да се очертае проблемът с формирането на емоционалната
интелигентност в предучилищна възраст и да се изясни понятието емоционална
интелигентност.
 Да се обясни значението на изобразителната дейност за емоционалното
развитие на 67-годишните деца.
2. Да се конструира концептуалната рамка на педагогическото изследване.
 Да се формулират целите и задачите на изследването.
 Да се определят критериите и показателите за оценка на резултатите.
3. Да се създаде примерен педагогически модел за нуждите на
педагогическото изследване.
4. Да се направи количествен и качествен анализ на получените резултати.
5. Да се формулират изводи на базата на резултатите от извършената
експериментална работа.
Предмет на изследването е изобразителната дейност, като средство,
целящо развитие на емоционална интелигентност на децата в 4-подготвителна
група, чрез техните рисунки.
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Етапи на изследването:
 констатиращ етап  за да се установи входното равнище на изследвания
обект в началото на експеримента;
 формиращ етап  за да се осъществи изменението на изследвания обект;
 контролен етап  за да се установи крайното състояние на изследвания
обект.
Описание на емпиричното изследване
Поради създалата се обстановка в страната, заради Covid се наложи да
разчитаме на помощ от родителите на децата. Изпратени им бяха пет теми с
насоки, които да следват. С тези теми се опитахме да въздействаме на децата за да
изградят емоционална интелигентност, като в края на всяка тема тяхната задача
беше да нарисуват рисунка по темата, визирайки собствените си емоции, и след
това да отговорят на въпроси, свързани с тяхната рисунка. Родителите ни
съдействаха за обратна връзка за рисунките и отговорите на зададените въпроси.
Темите бяха свързани с ежедневието на децата и това, което ги вълнува:
констатиращ етап  „Аз познавам емоциите си“; формиращ етап  „Аз и моето
семейство“, „Грижа за животните“, „Помагам на приятел“, „Аз ще бъда ученик“;
контролен етап  установи, че всички деца разпознават показаните им емоции.
Всички предпочетоха да нарисуват своите положителни емоции  своя рожден
ден или себе си и своето семейство.
Критерии и показатели за оценяване на резултатите от изследването
1. Критерий – художествена дидактичност:
1.1. Показател – Композиционно и пространствено изграждане на
рисунката
Степени на оценка:
0 т. – липсва връзка между отделните изобразени обекти;
1 т. – фризово изграждане на композицията и пространствените връзки;
2 т. – опит за перспективно-пространствено изграждане на композицията и
пространствените връзки.
1.2. Показател – изграждане на изображението в рисунката
Степени на оценка:
0 т. – липсват основни части в изображението;
1 т. – изобразени са всички части, без да са включени детайли;
2 т. – изобразени са всички части и са включени достатъчен брой детайли.
1.3. Показател – Цветови съответствия
Степени на оценка:
0 т. – липсва употреба на цвят /използван е само черен цвят/
1 т. – използвани са 2 до 4 цвята
2 т. – рисунката е изпълнена с богата цветност при пълно цветово
съответствие.
2. Критерий – Художествена естетичност:
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2.1. Показател – Тематично съответствие
Степени на оценка:
0 т. – рисунката не съответства на поставената тема;
1 т. – има частично съответствие между темата и рисунката – ограничен
брой фигури, липсват връзки между фигурите, неподходяща среда и
т.н.;
2 т. – пълно съответствие между темата и рисунката.
2.2. Показател – Емоционална изразителност
Степени на оценка:
0 т. – липсва оценка на емоционалните реакции на персонажите;
1 т. – изразени са ограничен брой емоционални състояния на персонажите;
2 т. – богата емоционална изразителност чрез използване на символи, знаци,
пози, движения, връзки между обектите и персонажите.
2.3. Показател – Цветова емоционална изразителност
Степени на оценка:
0 т. – липса на цвят или липса на съответствие между цвета и тематичното
емоционално послание;
1 т. – някои цветове не са в емоционалното съзвучие с темата;
2 т. – цветовата гама напълно съответства на поставената тема.
Методи за обработка на данните
Беше извършена оценка на детските рисунки. Данните, които получихме от
изследването спрямо зададените критерии и показатели, бяха представени в
проценти посредством таблици и диаграми.
Анализ на резултатите от констатиращия етап на експеримента

Разпознаване на емоции

100

100
100

100

100

щастлив
гневен
притеснен
радостна
уморен
тъжна

100

Тема № 1 от изследването беше: “Аз разпознавам емоциите си“. Децата
трябваше да нарисуват себе си: щастливи, тъжни (по техен избор). След
приключването на рисунката на всички бяха зададени едни и същи въпроси.
Анализ на резултатите от формиращия етап на експеримента
По критерий 1– Художествена дидактичност, показател 1– Композиционно
и пространствено изграждане на рисунката.
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Композиционно и пространствено изграждане на рисунката
0%
43%
57%

липсва връзка между отделните изобразени обекти
фризово изграждане на композицията и пространствените връзки
опит за перспективно-пространствено изграждане на композицията и пространствените
връзки

От получените резултати установих, че са постигнати следните резултати:
43% са направили опит за перспективно-пространствено изграждане на
композицията и пространствените връзки. В рисунките на останалите 57% се
вижда фризово изграждане на композицията и пространствените връзки. Това
хармонично, ритмично разположение е показател за липса на емоционални
проблеми.
По критерий 1 – Художествена дидактичност, показател 2 – Изграждане на
изображението в рисунката.

Изграждане на изображението в рисунката
3%
63%
34%

Липсват основни части в изображението
Изобразени са всички части без да са включени детайли
Изобразени са всички части и са включени достатъчен брой детайли

По отношение на показателя резултатите показват, че повече от половина
деца (63%) са нарисували всички части на тялото с достатъчен брой детайли, 34%
са изобразили всички части без да са включени детайли, само при 3% липсват
основни части в изображението.
По критерий 1– Художествена дидактичност, показател 3 – Цветови
съответствия.
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Цветови съответствия
Липсва употреба на
цвят/използван е само
черен цвят

6%

0%

Използвани са 2 до 4
цвята
Рисунката е изпълнена с
богата цветност при
пълно цветово
съответствие

94%

По отношение на показателя цветови съответствия резултатът е следният:
няма дете, което е използвало само един цвят /черен/, само 6% са използвали от 2
до 4 цвята, а на останалите 94% рисунките са изпълнени с богата цветност при
пълно цветово съответствие.
Критерий 2 – Художествена естетичност, показател 1 – Тематично
съответствие.

Тематично съответствие
0%

3%

97%
Рисунката не съответства на поставената тема
Има частично съответствие между темата и рисунката-ограничен брой фигури, липсват
връзки между фигурите, неподходяща среда
Пълно съответствие между темата и рисунката

Според показателя тематично съответствие резултатите са следните: 97%
от децата са рисували по темата, 3% е рисунката на едно дете, което вместо да
нарисува своето семейство, състоящо се от двамата родители и трите му сестри, е
нарисувало друго семейство – майка с двама сина.
Критерий 2 – художествена естетичност, показател 2 – емоционална
изразност.
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Емоционална изразителност
17%

0%

83%

Липсва оценка на емоционалните реакции на персонажите

Изразени са ограничен брой емоционални състояния на персонажите
Богата емоционална изразителност чрез използване на символи,знаци, пози, движения,
връзки между обектите и персонажите

По показател емоционална изразителност резултатите са следните: на 83%
от рисунките са изразени ограничен брой емоционални състояния на
персонажите; с богата емоционална изразителност чрез използване на символи,
знаци, пози, движения, връзки между обектите и персонажите са останалите 17%.
Критерий 2 – художествена естетичност, показател 3– цветова емоционална
изразителност.

Цветова емоционална изразност
0%

6%

Липса на цвят или на
съответствие между цвета
и тематичното
емоционално послание

Някои цветове не са в
емоционалното съзвучие с
темата
Цветовата гама напълно
съответства на
поставената тема

94%
Резултатите по показател цветова емоционална изразителност са следните:
в 94% от рисунките цветовата гама напълно съответства на поставената тема,
само в 6% някои цветове не са в съзвучие с темата.
За диагностичното значение на цветовите избори беше използван цветовият
тест на Люшер, според който има връзка между психологическото състояние на
човек и определени цветове, които той предпочита. В класически вариант тестът
съдържа 73 цветни таблици, но той се използва рядко. Популярен е краткият тест
с 8 цвята. Той се основава на предположението, че изборът на цвят отразява
настроенията, дейността и личностните черти на изследвания.
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Използвани цветове в рисунките
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Изводи
Изобразителните дейности са подходящо средство за развитие на
емоционалната интелигентност поради високата степен на емоционална
ангажираност на децата при изпълнението на тези дейности. Използването им
дава възможност за разгръщане на въображението като творческа изява на детето.
В психологическата и педагогическата литература се разкрива връзката
между всички форми на творчество и емоциите на индивида. Емоционалните
реакции се описват като мотиватори на творческия процес и конкретно на
изобразителните дейности. Особено голяма е ролята на изобразителната дейност
при емоционалното развитие на 6–7-годишните деца.
Според направения количествен и качествен анализ на получените резултати
може да се обобщи, че най-големи затруднения по отношение на емоционалното
изразяване в рисунката децата срещат при композиционните показатели и тези,
които се отнасят до цялостното изграждане на изображението. Най-добри
резултати се отчитат по отношение на цветовото изграждане и тематичните
съответствия в рисунките на 6–7-годишните деца.
Децата на 6–7 години притежават основни умения, принадлежащи към
компонентите на емоционалната интелигентност и чрез изобразителни дейности
имат възможност да ги развият и усъвършенстват.
Установи се съществуващата зависимост между личностната емоционална
интелигентност и изобразителните дейности на децата, потвърждава се
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хипотезата на изследването, че в процеса на изобразителна дейност се
усъвършенства чувството за емпатия, отзивчивост и доброта.
Заключение
Проведеното изследване потвърди хипотезата, че изобразителните дейности
на 6–7-годишните деца спомагат за развитието на емоционална интелигентност
при следните условия:
 формират позитивно отношение у детето в процеса на рисуване;
 в процеса на рисуване детето усъвършенства своето чувство за емпатия;
 чрез използваните цветове и форми детето изразява своите състояния и
емоции, които не умее да изкаже с думи.
В резултат от поредицата задачи, поставени на децата, в техните рисунки се
наблюдава преобладаване на ярките цветове и изразяване на положителни
емоции.
След проведения експеримент може да се направи заключение, че
рисуването е творчески акт, който позволява на детето да разбере по-добре себе
си, да изразява своите мисли и чувства свободно, да се освободи от конфликти и
силни преживявания, да развие емпатия, да бъде себе си и свободно да изразява
своите мечти и надежди. Рисуването е не само отражение на съзнанието на детето
от заобикалящата го среда, а е и нейно моделиране и израз на отношението към
нея. В тази връзка важна задача на детския учител е да раздели в детската рисунка
характеристиките, които отразяват нивото на умствено развитие на детето и
степента на овладяване на техниките на рисуване от една страна, от
характеристики на рисуване, които отразяват личностните характеристики, от
друга.
В тази разработка се разкри ролята на изобразителните дейности на 6–7годишниете деца за развитието на емоционалната им интелигентност, разгледаха
се методи за диагностициране на развитието на емоционалното им състояние с
помощта на изобразителното изкуство.
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СИНЕРГЕТИЧНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО – ТРАДИЦИИ И
ИНОВАЦИИ
Весела Алексиева Алексиева
THE SYNERGETIC APPROACH IN EDUCATION – TRADITIONS AND
INNOVATIONS
Vesela Aleksieva Aleksieva

Abstract: The article focuses on the possibilities for applying the synergetic approach as
part of the innovative processes in education. Analysis of the evolution of the synergetic
approach and its role as an alternative to traditional approaches to the development of the
educational system in general and pedagogical practice in particular. The principles of
synergetics are analyzed, the innovative activity of teachers and the related processes of selfdetermination, self-development, self-realization and self-improvement are considered.
Key words: synergetics, synergetic approach, traditions, innovations in education,
principles of synergetics

Съвремието ни е белязано от бързо променящите се социално-икономически
и политически условия, а това поставя нови изисквания към образованието.
„Съдържанието на образованието, загубило своето единство и цялост, е станало
фрагментарно. Институционализираното образование до голяма степен не
отговаря на потребността от ценностни ориентации. Това, както и редица други
фактори, се превърна в причина за отчуждението на образованието от
обществото, от държавата. Признак за това отчуждение е, че нито обществото,
нито държавата могат да определят ролята на образованието в собственото им
развитие, което не може да се каже, например за икономиката или политиката“
(Харитонова, Санникова, Меншиков, 2003). Според авторите образователната
система търси възможност да преодолее това отчуждение, което води до нейната
промяна отвътре: появяват се нови програми, учебни помагала, иновативни и
експериментални дейности, образователни институции (частни и държавни).
Всичко това е израз на вътрешната необходимост на образователната система от
промяна и търсене на начини за развитие и трансформация, „за преход към
гъвкава, отворена среда в обучителния процес“ (Георгиева, 2019, с.178). Всички
тези процеси показват динамиката на образователната система, която като
променя своята структура и съдържание, се стреми да окаже реално въздействие
върху променящото се общество (Вълчев, 2014).
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Много автори разглеждат синергетиката и синергетичния подход като
единствена алтернатива за успешното развитие на образователната система.
Особено изявена в това отношение е руската школа (Т. В. Новаченко, Е. Н.
Князева, В. Г. Буданов, М. С. Каган, и др.), която развива идеите си за
образованието в синхрон с тези на синергетиката. Кр. Марулевска обръща
внимание, че на сегашният етап от развитие на обществото всеки образован човек
„в съвременния свят трябва да може да се ориентира в претовареното
информационно и комуникационно пространство, да притежава глобално и
творческо мислене, да умее да използва своя интелектуален потенциал за
непрекъснато личностно развитие, както и за решаване на конкретни проблеми“
(Марулевска, 2009, с. 69). Традиционно образованието се разбира като овладяване
преди всичко на интелектуално-аналитически знания в съвкупност с информация,
а също на определени практически умения и навици. В. А. Аршинов счита, че в
рамките на европейската култура традиционният модел на съвременното
образованието е „прекалено статичен, монологичен, ориентиран към
дисциплинарно разграничаване на знанието“ (Аршинов, 1999, с. 14). Организиран
по този начин този модел не може да отговори на актуалните потребности на
обществото. В настоящата криза на образователната система поради бързите
промени в обществото, производството и науката, е необходимо също така бързо
да се промени процесът на обучение, за да се формира цялостна картина на света
в съзнанието на учениците. Новите социално-икономически условия пораждат
нови изисквания за организацията на образователния процес. Съществуващите
понастоящем модели на педагогическа интервенция не винаги работят ефективно
(Георгиева, 2019). Необходимо е да се разработят нови парадигми и методи на
преподаване, които ще позволят динамично да се коригира образователният
процес в най-кратки срокове и с най-малкото разходи (Вълчев, 2015). В. А. Ясвин
определя образователната среда като „система на влияние и условие за формиране
на личности по дадени образци, а също така възможност за развитието ѝ“ (Ясвин,
2001, с. 365). Обобщавайки различните гледни точки по проблема с въвеждането
на учението за самоорганизация в образователната система, Б. Мукушев стига до
извода, че идеите на синергетиката трябва да намерят изпълнение в следните
области:
 в процеса на обучение: като метод за управление на образователния
процес и като метод за познание и изследване на педагогическия процес;
 при проектиране на съдържанието на различните дисциплини: като
учебен материал, необходим за формиране на мироглед, методологически и
синергетични знания и умения;
 в модернизацията на образованието: като методологичен инструмент за
реализиране на идеи за хуманизация (преустройството на личностните цели),
екология и интеграция;
 като педагогическо средство за развитие на личността и формирането на
културни ценности и синергетичен стил на мислене (Мукушев, 2008, с. 107).
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Когато се говори за синергетика в образователните среди, се подчертава, че
с нея се търси реализация на междудисциплинарен и интегративен подход към
програмното съдържание, за да се осигури хармония на знанието за човека и
природата (Меншиков, Пермякова, Сорокина, 2003). Morin счита, че на
образования човек не му е нужно да притежава енциклопедични знания, но е
необходимо да притежава обща способност да поставя и решава проблеми, да
оперира с „принципите на организация, позволяващи прилагането на това знание“
(Morin, 2000, с. 32). Според автора възможността за използване на натрупаните
знания им придава смисъл.
Информацията е само първичният материал за познание, което трябва да се
усвои, филтрира и ако е нужно да се интегрира, а знанието е жива система, която
постоянно е подложена на преразглеждане.
Интересно разпределение на мястото на синергетиката в образованието
прави В. Г. Буданов. Според него би трябвало да се говори за:
 синергетика за образование (synergetic for)  това представляват
интегративни курсове по синергетика, съобразени с възрастовите особености на
учениците в различните образователни степени на средното училище, но
представящи целостта на света, в който живеем;
 синергетика в образованието (synergetics in)  илюстриране на
принципите на синергетиката във всяка отделна естественонаучна или
хуманитарна дисциплина, там където се изучават процеси с тяхното възникване и
развитие и също така там, където може да се осъществи междудисциплинарен
подход;
 синергетика на образованието (synergetics of)  синергетика, приложена
на практика към самия процес на образование, формиране на личността и
изграждане на нейната образованост чрез нови методи, в които се прилагат
синергетически подходи (Буданов, 1996, с. 14).
Трите направления са от значение за междудисциплинарния синтез, но
третото направление показва синергетичния потенциал на педагогическата
система – тя е многокомпонентна, отворена, нелинейна и йерархична. Всичко
това дава основание да бъде възприет синергетичният подход като възможност за
подобряване на учебно-възпитателния процес. Според Е. Н. Князева и С. П.
Курдюмов (2008) синергетиката в педагогиката трябва да се разглежда по два
начина:
 В контекста на метод;
 В контекста на съдържания на образованието
В първия случай говорим за синергетичен подход, както и за синергетичния
анализ на учебно-педагогическия процес, на синергетичния начин на организация
и управление на учебния процес и възпитание. Вторият аспект на проблема с
участието на теорията за самоорганизацията в образованието включва обучението
на ученици и студенти в синергетични знания и формиране у учениците на
синергетичен поглед към света. Обобщавайки различните възгледи за внедряване
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на синергетичния подход в организацията и управлението на образователната
система, авторите стигат до извода, че идеите на синергетиката трябва да намерят
място в следните сфери:
 В процеса на обучение като метод за управление на учебновъзпитателния процес и като метод на познанието и изследване на самия
педагогически процес;
 В проектирането на съдържанието на дисциплините, в качество на
учебния материал, необходим за формиране на методологически и
синергетически знания и умения;
 В модернизация на образованието като методическо средство за
реализация на идеите за хуманизация, екологичност и интеграция, както и като
педагогическо средство за развитие на личността и формирането на културни
ценности и синергетичен стил на мислене (Князева, Курдююмов, 2008, с.107).
В съответствие със синергичната парадигма за живота на социума, която е в
основата на новата логика за формирането на мирогледа и въз основа на анализа
на научната литература за проектирането и функционирането на образователната
среда, В. М. Курейчик и В. И. Писаренко (2014) формулират следните принципи
за проектиране на образователната среда:
 Принцип на хармонизация и хуманизация  произтичащ от
синергетичния принцип на откритост, т.е. невъзможността за пренебрегване на
взаимодействието на системата с нейната среда, като съществуващите
методологии не се отхвърлят, а се допълват взаимно. Според този принцип,
формалният математически език не може да се счита за универсален без
взаимодействие с концептуални, духовни, хуманитарни методи, т.е.
хармонизацията и хуманизацията трябва да станат основни при проектирането и
функционирането на образователната среда;
 Принцип за вариативност – обучението и подготовката в сферата на
образованието се осъществява на многовариантна и алтернативна основа;
наличието на моменти на нестабилност са свързани преди всичко с избора на
бъдеща стратегия на обучение;
 Принципът на сравнителния анализ на ценностната система – развитието
и усъвършенстването на личността на ученика се осъществява чрез сравняване на
собствената му система от лични ценности с тези натрупани в културата. В този
случай дисциплините от хуманитарния цикъл имат специален потенциал;
 Принцип на нелинейността на взаимодействие – функционирането на
образователната среда може да се счита за ефективно, ако то представя
нелинейното взаимодействие на човека с интелектуалната среда, при което
личността възприема тази среда, като обогатяваща собствения му душевен мир.
По този начин, развивайки собствената си значимост, личността допринася за
умножаване потенциала на самата среда;
 Принцип на откритост – образователната среда е с открит характер и това
условие е задължително. Образованието е система, съставена от подсистеми,
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които обменят непрекъснато информация помежду си;
 Принцип за саморазвитие – в образователната среда задължително трябва
да се обезпечи преходът от управление към самоуправление, от развитие под
влияние на външните фактори към саморазвитие под влияние на вътрешни
фактори. Смисълът на всичко това е учителят да бъде ментор, от него да
произтича потокът информация, който обаче да бъде подбуждащ ученика към
самоорганизация и саморазвитие. Това взаимодействие от позицията на
синергетиката трябва да има редица характеристики; ученикът трябва да действа
като нелинейна, хаотична система, която има безкраен брой степени на свобода.
Когато такава система (ученикът) влиза в контакт с външната среда (в случая –
учителя и не само с него), тя поглъща информация и енергия. Процесът, който се
наблюдава, се характеризира с намаляване на броя на степените на свобода, което
е същността на самоорганизацията;
 Принцип на множествеността – изборът като правило се определя от
смислово значимите за ученика изучавани реалности. Процесът на обучение
включва различни тенденции, придружени от спонтанни и контролирани процеси
на унищожаване на стари и появата на нови системи, търсене и придобиване на
нови значения;
 Принцип за профилираност – всички изучавани дисциплини, които са
плънката на образователната система, трябва да обезпечават общото развитие на
личността. Това неминуемо ще води до избор на бъдеща професионална дейност;
 Принцип за визуализация на обучението – този принцип произтича от
бурното развитие на математическото моделиране, изчислителните компютърни
експерименти. Откриват се възможности за едновременно използване, както на
„лявата хемисфера” (логическо-концептуална), така и на „дясната” т.н. визуалнообразно мислене. Способностите на продуктивното въображение и творческата
интуиция получават нови импулси за развитие, чрез потапяне на човек във
виртуални реалности, моделирани от компютър. Чрез синергетиката става
възможно да се комбинират два допълващи се метода за разбиране на света –
разбиране чрез изображение и разбиране чрез число;
 Принцип за индивидуално обучение – личността се определя като
активен субект на познанието. Използвайки основните закони на развитието ѝ и
това на обществото, както и разчитайки на субективния опит на ученика, се
отчитат индивидуалните му психически, психофизиологични характеристики и
комуникативни способности. Този принцип следва синергетичния принцип за
хомеостатичността, т.е. поддържане на програмата за функциониране на
системата в определена рамка, което ѝ позволява да следва целта си;
 Принципът на отчитане на всички инженерни и психологически
особености на взаимодействието на системата „ученик – технически средства за
обучение – среда“ – като се използват постиженията на ергономията се изучават
проблемите, възникващи в системата „човек – машина – среда”. На помощ идва и
инженерната психология, която изучава закономерностите на процесите на
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информационно взаимодействие на човека и технологиите с цел използването им
в практиката за създаване и работа на системи „човек-машина“. Този принцип
означава екологична рефлексия – обмисляне на околната среда, като се имат
предвид последиците от въвеждането на технически учебни помагала в
образователната среда. Принципът обхваща ергономичната рефлексия,
изследваща съответствието на техническите средства и възможностите на човека,
както и целевата рефлексия, разглеждаща техническата система като средство за
реализиране на целите на обучението (Курейчик, Писаренко, 2014, с. 60).
Съвременното образование е много сложна система, която съществува в
нестабилно общество и е важно да се разгледа проблематиката му от гледна точка
на синергичния подход. Според В. А. Рабош „на първо място в методологическата
и евристична стойност на синергетиката за образователната система се заключава
в това, че тази теория разкрива универсални модели на саморазвитие и
функциониране на системи от различно естество, разположени в условия, далечни
от баланс“ (Робош, 2005). Според автора това би помогнало за по-доброто
разбиране на принципите, на базата на които може да се изгради образователната
система, основана на създаването на модел за обучение и образование в контекста
на реформата в обществото.
Известна трансформация и развитие на тезата на В. Г. Буданов виждаме три
години по-късно в публикацията на И. В. Меншиков и О. В. Санникова. Те
обединяват направленията на действие на синергетичния подход в две основни
насоки:
 Синергетика в съдържанието на образованието  формиране на основни
синергетични понятия чрез запознаване със света на сложните нелинейни
системи, определение на тези понятия и осъществяване на преноса им в други
области на знанието. Според авторите това ще позволи да се преодолеят
границите между дисциплините в учебния план, като по този начин трябва да
стане не увеличаване на количеството на информацията, а на нейното
обобщаване. Това би трябвало да доведе до построяване и изучаване на
универсални модели на развитието.
 Синергетика в организацията на образователния процес  създаване на
образователни програми, които по специфичен начин да представят образа на
развитие и изменение на отношенията между субектите в образователния процес.
Те трябва да представляват своеобразен път на поетапно изменение на ситуациите
и възможностите на действия на субектите в рамките на образователното
пространство (Меншиков, Санникова, 1991, с. 43-44).
Образованието отдавна се разглежда през призмата на системния подход,
особено когато става дума за системни изследвания в областта на управленските
процеси. Този подход е необходим, когато се изследват сложни системи, към
които безспорно причисляваме и образователната. Но системният подход е
изключително полезен, когато се изследват устойчиви системи, които действат
без катаклизми.
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Системата на образованието обаче не може да бъде причислена към такъв
тип системи, тя обективно може да бъде описана като неустойчива, намираща се
не само в период на развитие, но и претърпяваща качествени изменения. Именно
за осмисляне на кризисните процеси, които протичат в нея и за проектиране на
онези разумни механизми, които биха довели системата до състояние на
устойчивост, е необходимо да се използва синергетичният подход. На европейско
равнище също се счита, че образователната система подлежи на трансформация,
като се правят опити за изграждане на нови механизми, които биха довели
образователните институции да по-голяма кохерентност на цели, методи и
ресурси.
Синергетичната методология е необходима за анализ на механизмите, които
трябва да бъдат приложени към образованието в ситуация на криза и трябва да се
възприема като един от елементите на познавателния комплекс от научни методи
към метатехнологиите в образованието. Синергетичният подход влияе върху
управлението на образованието, както на микрониво – класна стая, така и в
мащабите на образователна институция, а също и на макрониво – цялостната
образователна система (на регионален или национален характер), но само ако
всяка от тях се разглежда като сложна, самоорганизираща се и с нелинейно
развитие. Нелинейността на развитие на системата на институциализираното
образование се дължи на високото ѝ ниво на сложност и наличието на множество
елементи, връзките между които са с вероятностен характер.
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СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СЪВРЕМЕННОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Жана Пламенова Колева
SOCIAL SKILLS IN THE MODERN PRIMARY SCHOOL
Zhana Plamenova Koleva
Abstract: Reforms in modern education presuppose the formation of social and personal
significant competencеs and values in students. The formation of social skills in adolescents is a
necessary condition for their acceptance by both their peers and adults. In the process of
socialization, students develop their abilities to cope with life situations and find realization as
future citizens of the world.
Key words: social skills, teacher, students, key competencies, socialization

Бурното развитие на технологиите и икономиката води до промени в
потребностите на обществото. Това налага реформи в съвременното обучение и
изправя образователната система пред нови предизвикателства. В приоритети на
образованието се превръщат изграждането на начални социално- и личностно
значими компетенции и ценности от подрастващите.
Необходимостта от формирането на социални умения се поражда от
потребностите на учениците да бъдат приети от своите връстници, от учителите и
останалите възрастни. Това създава възможността учениците да поддържат
положителни социални отношения с другите. Социалната компетентност на
подрастващите е свързана с включване и приемане на „различните“ около тях и
подготовката им като бъдещи граждани.
Обемът на понятието „социални умения“ се разглежда от редица автори и
включва умения за комуникация, за работа в екип, за вземане на решение, чувство
за принадлежност, умения за решаване на конфликти, за презентация, за
преговаряне и др. Р. Неминска коментира, че развитието на социални умения в
училище се разбира като „социално взаимодействие в цялата му глобалност:
социален диалог, социални умения, аксеологически и диалогови измерения“
(Неминска, 2018: 47). В настоящата разработка ще бъдат засегнати уменията,
които се оказват фундаментални в подготовката на учениците за реалния свят и
предизвикателствата, пред които ще ги изправи той. Някои от тези умения
намират място в Европейската референтна рамка за учене през целия живот, което
доказва тяхната значимост и необходимостта подрастващите да ги притежават.
Комуникативните умения са база за реализирането на всички социални
умения. Умението за комуникация е изключително важно за „новото време“.
Общуването е важно условие за нормалното психическо и когнитивно развитие на
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учениците. Те трябва да притежават умения да комуникират както устно, така и
писмено в различни ситуации и да наблюдават и адаптират своята комуникация
към нуждите на ситуацията.
Комуникацията в педагогическата литература се разглежда като „необратим
процес, който тече във времето. Той може да се развива, да се видоизменя, но не и
да се връща обратно“ (Вучкова, 2004: 31). В този смисъл проявата на грубост и
негативизъм от страна на участниците в общуването могат да доведат до сериозни
конфликти. Това е предпоставка за стремеж към реализиране на „здравословен
комуникационен климат“ в педагогическия процес чрез използване на техники за
ефективна комуникация (Вучкова, 2004: 31).
Общуването по време на обучението и извън него следва да „подпомага
развитието на учениците и усъвършенстването на положителните им качества, да
улеснява процеса на обучение, да провокира хуманност, демократичност и
удовлетворяване на отношенията“ (Вучкова, 2004: 34). Комуникационното
поведение на учениците се приема като процес, улесняващ социализацията. То се
разбира като способност за установяване и поддържане на необходимите
контакти между отделните хора. Р. Неминска разглежда комуникацията като
„владеене на културни кодове“. Според нея „моралното развитие на учениците се
подпомага от възможността да оценяват ситуации, в които сами участват, и
тяхното емоционално отношение се превръща в съдържание на нравствените им
съждения (Неминска, 2014: 47). Поради тази причина комуникацията и
социализацията са ключови моменти при развитието на подрастващите.
Социалното израстване и реализиране ярко се откроява в екипното
взаимодействие между учениците. Екипната работа предполага сътрудничество и
взаимопомощ. Всяко дете има място в екипа с дейност, която отговаря на
познавателните и практическите му възможности. Приемането на себе си и на
другите такива каквито са е шанс за всеки да изпълнява различни роли в екипното
взаимодействие – ръководител, изпълнител, контрольор, говорител и т.н. Като
основен метод за активна училищна социализация, С. Георгиева разглежда метода
на проектите в контекста на обучението по български език и литература
(Георгиева, С. 2018).
Живеем в глобално общество, в което всеки е различен със своята култура,
ценности, цели и т.н. Важна в това многообразие е способността да приемаш
различията у другите. Едно от големите предизвикателства е необходимостта ние
да преопределяме себе си и да осъзнаваме отново какво означава да си човек.
Екипната форма на работа създава атмосфера, в чиято основа са изразяваните
чувства от успехите на другия, а не етикирането“ (Иванов, Калинова и др., 2014:
49).
В процеса на социализация човешкият индивид действа съобразно със
законите на обществото. „Така че адаптивното поведение при човека по същество
има друга природа – човекът не просто се приспособява към социалната среда, а я
овладява, изменя, твори и исторически възпроизвежда“ (Йорданов, 1989: 71).
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Едновременното получаване на знания, формирането на умения и изграждането
на нагласи може да се постигне чрез поставяне на участниците в ситуации, в
които могат да взаимодействат и след това да обсъждат наученото въз основа на
преживяното.
Умението на учениците за вземане на решение е връх в социалните
отношения. Колективното решение предполага доверие не само на равнище
учител – ученик, но и на равнище ученик – ученик. Необходимостта учениците да
постигнат общо съгласие е предпоставка за преодоляване на различията между
тях. С помощта на своето критично мислене те имат възможността да подложат
на съмнение мнението на другите и да достигнат до групово решение.
Социализацията е адаптация към средата. Тя се осъществява чрез общуване
и свързване с околните, което осигурява чувството за принадлежност на
учениците. Усвояването на езика и речта, на социалните умения и нагласи на
обществото, към което индивидът принадлежи, e с основна цел „интегриране на
личността в социума“ (Вълканова, 2006: 19), което най-общо казано се
осъществява чрез „демонстриране на адаптивно поведение към него“ (Reber, 1985:
708).
Адекватната социализация на личността е задължително условие за
формирането на ефективна социална компетентност у учениците. „Съвременният
човек съществува в много по-сложна и динамична обстановка, подлагаща на
изпитания адаптивността и социалните качества на все по-големи групи от хора“
(Карагьозов, Русева, 1996: 35). В тези условия както в обществото, така и в
процеса на обучение възникват множество конфликти, породени от външни и
вътрешни фактори.
Конфликтите по своята същност могат да имат конструктивен и
деструктивен характер. Деструктивният конфликт има отрицателни последствия.
Той не предполага ефективна комуникация. Но въпреки честото асоцииране на
конфликта с нещо негативно, в съвременни становища се приема, че той „може да
бъде полезен и дори понякога трябва да се стимулира“ (Вучкова, 2004: 48).
Конструктивният конфликт е градивен и полезен за обучението като може да
„предизвика преосмисляне и рационални промени, да защити и улесни
постигането на учебни цели“ (Вучкова, 2004: 49).
В екипната дейност конфликтът е конструктивен, когато се управлява и
разрешава бързо и директно. Той изисква уважаване на различията в хората,
способност за решаване на конфликти и полагане на усилия за тяхното
предотвратяване. Когато членовете на екипа овладеят уменията да решават
конфликти, това ще им разкрие нови мисловни хоризонти, които ще доведат до
иновативни решения и здравословна работа на екипа. В този смисъл може да се
твърди, че се наблюдава повишаване на екипната мотивация. В нея се отличават
три основни компонента: „усилия на екипа за развитие на успешна комуникация,
планиране, разпределяне на роли. Те зависят изцяло от компетентността на
участниците да се справят успешно с екипните роли; подкрепяне на екипна цел от
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всички и рефлексиране върху нея като лична индивидуална проекция. Екипната
цел е в ролята на екипен мотиватор за работа, личен принос и резултат;
осъзнаване на психологическата ценност на екипния резултат като принос на
всеки един от членовете на екипа“ (Суличка, 2019: 4).
Умението за решаване на конфликти в обучението е движеща сила за
развитие на личността на ученика като активен субект в процеса на обучение и
бъдещ гражданин на обществото. Развиването на критическо мислене и
толерантност в общуването при обсъждане на спорни моменти и актуални
аспекти от учебното съдържание създават условия за рефлексивност на
придобиваните знания и умения, за по-целенасочено осъществяване на пренос на
по-рано усвоени способи в нови нестандартни ситуации на познавателната
дейност. Този интерактивно-рефлексивен контекст е разгледан от Добрева чрез
взаимодействието на преподаватели и обучаеми (2019: 682–687).
Училищната система се характеризира с динамика на взаимоотношенията,
която е почва за възникване на конфликти. Още едно от уменията на учениците,
които могат да предотвратят конфликта, е умението за водене на преговори. За
формиране на умението за водене на преговори са необходими както „нови
знания и умения, така и тяхното систематизиране по начин, улесняващ
прилагането им на практика с цел осигуряване и поддържане на ефективен учебен
процес“ (Вучкова, 2004: 55).
По своята същност преговорите са „разговори между две или повече страни
с цел постигане на споразумение по даден проблем“ (Вучкова, 2002: 171).
Умението за водене на преговори се свързва с постигане на споразумение между
две или повече страни чрез споделяне на идеи, информация и мнения с цел
постигане на взаимноприемлив изход чрез обмяна на гаранции и обещания. Почти
във всеки урок се налага учениците да постигнат споразумение, в края на което и
двете страни трябва да са доволни, че са постигнали най-добрия резултат.
Емоционалната интелигентност е задължително условие за умението да се
водят преговори, което от своя страна се свързва с уменията за координация с
останалите, комплексно решаване на проблеми, вземане на решения и гъвкавост.
При воденето на преговори всеки от участниците е необходимо да се адаптира
към променящите се условия, тоест да проявява гъвкавост. Ключовата
компетентност гъвкавост е условие за успешното реализиране на пазара на труда
и е важна стратегия за решаването на различни проблеми. Нейното развитие
спомага за намаляване на стреса и напрежението при работа.
Подобряването на общуването между ученици в училищна среда,
формирането на техните умения за ефективна комуникация, за водене на
преговори помежду им и за разрешаване на конфликти е необходима
предпоставка за цялостното им социално и личностно развитие.
По-малко отразено в педагогическата литература, но важна част от
успешната социализация на учениците, е умението за презентиране.
Презентационните умения дават възможност на учениците успешно и ефективно
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да представят идеите си пред останалите и да отстояват позициите си уверено и
убедително.
Уменията за ефективно презентиране могат да се проявяват самостоятелно
или да са част от воденето на преговори, решаването на конфликти, като
определящи са комуникативните и реторичните умения на учениците. С
овладяването на презентационни умения се увеличава доверието на околните към
изказаното, което е предпоставка за постигане на социален успех.
При разглеждане на всяко едно от уменията, които са съществени за
успешната социализацията на учениците, се открива зависимост между тях.
Подобряването на общуването между ученици в училищна среда,
усъвършенстването на техните умения за общуване, за водене на преговори
помежду им и за разрешаване на конфликти е необходима предпоставка за
пълноценното им личностно развитие.
Социалните умения са „ключови умения в съвременните условия от
развитието на обществото“ (Вучкова, 2004: 9). Успешното формиране на
социални умения у учениците развива способностите им за ориентиране в
житейските ситуации, конструиране на собствения им живот и намиране на
реализация. Те са универсален инструмент, с който подрастващите да развиват
своя потенциал на уверени и активни граждани, които са готови да се справят с
предизвикателствата на утрешния ден.
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“С ФОЛКЛОРА В СЪРЦЕТО“ - ИНОВАЦИОНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОПИТ
Яна Димитрова Бабрикова
"WITH FOLKLORE IN THE HEART" – AN INNOVATIVE PEDAGOGICAL
EXPERIENCE
Yana Dimitrova Babrikova

Abstract: The article presents an innovative pedagogical experience for the
implementation of new elements in the organization and the content of the PE (Physical
education) lesson in the primary stage of education. The Bulgarian folk dances used in PE aim
to create a more accessible, more pleasant and influencial environment for the realization of
educational tasks for the physical, mental, moral, civic and aesthetic education of students.
Bulgarian dance folklore reflects the rich in events and experiences life of the Bulgarian, and his
soul, so it is very diverse in movements and rhythms that bring a lot of beauty, emotion and
good mood. By getting to know and performing these dances, the students develop dance and
musical perceptions, motor habits, and they form volitional qualities. Aesthetic feelings are
nurtured, responsiveness to music and dance is formed, and an opportunity to solve educational
tasks from moral and civic education is given. Students form their own value system and are
educated in patriotism and a sense of belonging to their nationality.
Key words: innovation, innovative school, teacher-innovator, quality, efficiency, folklore,
Bulgarian folk dances, patriotism

Въвеждането в образователния процес на актуални и иновативни елементи
(иновации) е пътят, който води до повишаване качеството на българското
образование. Възможно е да се разчупи традиционният модел на педагогическия
процес, съществуващ в училище, и да се внедрят в него нови повишаващи
ефективността, резултатността и продуктивността елементи по отношение на
организацията и съдържанието на обучението, нови методи на преподаване,
разработено по нов начин учебно съдържание, програми и учебни планове.
Иновативното училище е в състояние да отговори на изискванията на
съвременната образователна реалност и да съдейства за подобряване на
качеството на образование в нашата страна. Целта на иновационния подход към
образователния процес е развитието у ученика на способности да усвоява новия
опит на основата на целенасочено формиране на творческо и критическо мислене.
Такава е и целта на иновативното училище и неговите учители, които се стремят
да направят пътя на познанието и възпитанието по-лек, привлекателен и
ефективен. Учителят иноватор е погледнал в бъдещето и в него е открил
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актуалната цел на своята педагогическа дейност. Той знае какви хора ще са
необходими на бъдещото общество и прави всичко възможно да ги подготви за
пълноценната им реализация в него, да формира личности: знаещи, можещи,
целеустремени, творчески, себеутвърждаващи се и себеосъществяващи се.
В настоящата разработка предлагам иновационна практика, осъществена в
обучението по Физическо възпитание и спорт (ФВС) в НУ „Димитър Благоев“,
гр. Стара Загора, което от 2017/2018 г. е иновативно. В педагогическата дейност
се използват иновационни практики с цел повишаване ефективността и
качеството на учебния процес. Същността на иновацията е да повиши качеството
на образователния процес, внедрявайки в него нововъведения в елементите на
училищния живот. Тя цели да разчупи традиционната рамка – учителят
преподава, ученикът учи. Учителят е знаещият и можещият, затова ще предаде на
учениците си своите знания. Изглежда логично и ясно, ако се пренебрегне фактът,
че знанията, уменията и качествата не могат да се предават, а трябва да се
формират, усвояват и възпитават. На фиг. 1. са представени елементите на
училищния живот, в които могат да се прилагат педагогически иновации:

Учебно съдържание,
учебни програми и
учебни планове

Квалификация на
учителите и учителско
сътрудничество

Методи на
преподаване и
образователна среда

Управление и
организация на
учебния процес

Фиг. 1. Елементи на училищния живот


Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Обучението е адаптирано, всеобхватно, мотивиращо и съобразено със
Закона за предучилищно и училищно образование и Държавните
образователни стандарти. Въвеждат се високи стандарти за обучение в
класната стая. Учениците са ангажирани с активна интелектуална и
емоционална дейност и развиват умение за критично мислене.
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Иновативни методи на преподаване и образователна среда. Училището
създава училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни,
подкрепяни от своите учители и съученици, за да се справят по-успешно с
предизвикателствата на учебния процес.
 Иновативно управление и организация на учебния процес.
Директорите задават модела и осигуряват професионалното израстване на
учители и персонал, осигурявайки и развивайки учебно-възпитателна и
социално-емоционална среда, която насърчава развитието на учителите; в
която училищен персонал, родители, ученици и администратори се ценят
един друг и допринасят за изграждане на атмосфера на уважение към
личността.
 Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество.
Учителите работят всеотдайно за успеха и подобряването на учебния
процес в класните стаи на училището. Те имат възможност за
професионално развитие в една среда на непрекъснато усъвършенстване,
учене през целия живот и уважение към другия (МОН, 2017/2018, р. 4-5).
Законът за предучилищно и училищно образование определя за иновативни
училищата, които правят нововъведения в организацията и/или съдържанието на
обучението, в организацията на управлението, обучението и учебната среда,
прилагат нови методи на преподаване и разработват учебното съдържание,
учебните програми и планове по нов начин, с цел подобряване качеството на
образование (Preschool and school education law, 2016).
В педагогическата дейност се решават образователни и възпитателни
задачи. „Педагогическата дейност е вид социална дейност, която включва в себе
си възпитателната, обучаващата и образователната дейност“ (Ivanov, 2012, р. 19).
Също толкова важна като образователната функция е и възпитателната функция
на педагогическата дейност. Затова е от значение да се внедряват нови и
ефективни форми за възпитателна дейност в педагогическия процес.
Възпитанието е сложно обществено-историческо явление. То е
преднамерена, целенасочена и ръководена дейност, която се отнася до децата, до
подрастващите поколения и се осъществява от организирани образователни
институции и под ръководството на професионални педагози. Възпитанието е
целенасочен,
системен,
организиран,
продължителен,
противоречив
педагогически процес на взаимодействие между субектите на възпитанието
(възпитател и възпитаник), насочен към: усвояване на социален опит, формиране
на съзнанието и самосъзнанието; светоглед, възгледи, социална позиция;
формиране на ценностна система и формиране на поведение (Shivacheva, 2019).
Резултат от възпитанието е формиране и развитие на личността на възпитаника.
Възпитанието в начална училищна възраст е основен аспект на педагогическата
дейност.
Основна организационна форма на обучение е и остава урокът. Но той има и
възпитателни функции, които малко или много остават на заден план. Наред с
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образователните задачи се планират и възпитателни, но те не се осъществяват в
достатъчна степен. Така се губи възпитателното въздействие на урока и
възпитателната функция на педагогическата дейност. Като се формулират и
планират възпитателните задачи, е необходимо да се намери и отдели
специфично, относително самостойно и чисто прагматично място като на
равнопоставен структуроопределящ компонент на урока (Ivanov, 2012, p. 102).
“Урокът в началното училище е основна форма за обучение, но и за възпитание,
осъществяване на социални и корекционни взаимодействия, за емоционални
преживявания и удовлетворяване на актуални потребности и интереси в и извън
сферата на категорично определените образователни цели, с категорична
насоченост към ценностно формиране и възможности за самореализация на
личността“ (Ivanov, 2012, p.102). Авторът се позовава на идеята на Ш.
Амонашвили - „Урокът е специфична форма на съпреживяване и духовно
зареждане на ученика за осъществяване на собствената му „житейска“ мисия“ (by
Ivanov, 2012, p.106).
Такъв урок – иновативен, емоционален, духовно зареждащ, ценностно
формиращ, даващ възможности за съпреживяване и самореализация, е урокът по
Физическо възпитание и спорт на учениците от първи клас в НУ „Д. Благоев“, гр.
Ст. Загора. Във всеки урок, на точно определено място, се решават важни
възпитателни задачи от различните страни на възпитанието – естетическо,
нравствено, интелектуално. Паралелно с образователните задачи се работи и за
формиране на социално значими качества у учениците в съответствие с
поставената от изискванията на съвременното общество възпитателна цел –
хармоничното развитие на личността, включващо „развитие на умствените,
нравствените, физическите качества и способности, на естетическо отношение
към света и подготовката за творчески изяви в определена сфера на трудовата
дейност“ (Atanasov, 1994, p. 72), т.е. на цялостната личност.
В настоящата разработка е представен анализ на иновативни елементи на
тема „С фолклора в сърцето“ по отношение на организацията и съдържанието на
обучението по Физическо възпитание и спорт.
Педагогическата идея се концентрира върху следните постановки –
интегрирането на изучаването на българските народни танци в обучението по
Физическо възпитание и спорт обединява възможностите на различни средства
(движение и спорт, танц, музика, текст) за възпитание и хармонично
(многостранно) развитие на учениците чрез интензивното и емоционалното им
включване. Тази идея се преоткрива и в думите на Г. Андреев: „Българските хорà
и ръченици са дял от нашето народно творчество, създавано в течение на векове.
И както в чудно хубавите словесни форми, песните, носиите, шевиците и
обичаите, така и в хората и ръчениците са изразени темпераментът, прекрасните
качества и стремежите на нашия народ, любовта му към труда, свободата и
красотата, мъдростта му, храбростта, находчивостта му и тънкото му чувство за
хумор. Народните хорà са се появили спонтанно. Те отразяват живота, създават
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настроение и правят почивката или празника ни по-пълен, по-радостен и както е
бил богат на събития и преживявания животът на народа, така разнообразни по
движения и ритъм са и възникналите народни хорà. Казват, че танцовият фолклор
на един народ е и мярка за неговия духовен живот. А българският танцов фолклор
е много богат и разнообразен. Движенията се изпълняват повече с краката, но
почти във всяко хоро стойката, движенията на ръцете и тялото и изразът на
лицето изискват особено участие, което прави хорото различно от другите. Да се
изпълняват такива движения е трудно. Те изискват пъргав ум, развит музикален
усет, голяма сръчност и навици, които се изграждат по традиция от детските
години. Българските хора са масови. При тяхното изпълнение се проявява
колективният дух на българина – залавянето за ръце, пояс, рамене, обединено от
мелодия, ритъм и подчинено на една идея“ (Andreev, 1975, р. 7-8).
Идеята за иновацията се основава на мотивите за промяна на средата за
изучаване на българския фолклор, провокиране на емоционалната отзивчивост и
двигателната активност и осъществяване на разтоварващ ефект от физическото
натоварване на учениците.
Целта на иновацията е да се създаде по-достъпна, по-приятна, разтоварваща
и мотивираща среда в организацията и учебното съдържание на урока по
Физическо възпитание и спорт за изучаване на българския танцов фолклор, която
да подпомага развиване на двигателната активност на учениците и да съдейства за
решаване на задачи от интелектуалното, нравственото, гражданското,
естетическото и здравното възпитание.
Конкретните задачи са насочени към: усвояване на система от упражнения
и подготовка на учениците за изучаване на основните български хора и танци
(право хоро, ръченица, буенек); формиране и развитие на музикален слух, чувство
за ритъм и танцувалност; възпитаване на положително отношение към българския
фолклор и събуждане на интерес и желание за изпълнение на български народни
танци; формиране на ценностна система у учениците – възпитаване в родолюбие
и чувство за принадлежност към своя народ.
Съдържанието на възпитателната и образователна дейност е многостранно.
Неговите основни измерения са формиране и развитие на система от личностни
компоненти:
 изучавайки народните хора, учениците влизат в досег с един дял от
народното творчество, усвояват познания за него. Пренася се за бъдещите
поколения голяма част от огромното фолклорно танцово богатство на нашия
народ;
 танцово-музикалното възприятие и свързаните с него познавателни
процеси са значими за интелектуалното развитие на учениците;
 голямо е въздействието на хорàта за физическото възпитание на
учениците. То съдейства за развитие на двигателни навици, координация на
движенията, ловкост, бързина, издръжливост, сила, находчивост и др.;
 чрез силата на танца се развиват и волевите качества – учениците се учат
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на търпение, старание, дисциплина и самодисциплина и др.;
 хубавата музика, изяществото и точността на движенията развиват у тях
естетически чувства;
 танцът развива хореографска грамотност и отключва емоционалната
отзивчивост към музиката и танца, възпитава и поощрява положителни
качества у малките ученици: чувство за ритъм и синхрон, двигателна култура,
правилна стойка, пластичност и др.;
 и тъй като в народното танцово изкуство са съчетани с голямо
майсторство музиката, поезията, хармонията на движенията и багрите, то става
източник не само за естетическа наслада, но и за естетическо възпитание на
изпълнителите и зрителите;
 формират чувство на уважение към народния гений, който е могъл да
сътвори такива богати по ритъм, метрика и движения хора;
 изучаването на народните хора допринася за нравственото и гражданско
възпитание - възпитаване в народностен дух, за укрепване на патриотичното
чувство, за развиване на чувство за колективизъм; самочувствие; умения за работа
в екип, толерантност и др.;
 събирайки мъдрост и красота от съкровищницата на народното
творчество и българските народни танци, учениците изграждат своята личност:
формират своя ценностна система; в тях се изгражда родолюбие и чувство за
принадлежност към българския народ.
Реализацията на иновативния процес е насочена към внасяне на
иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на
обучението в класно-урочната форма – учебен час по ФВС за първи клас. В
уроците по ФВС в първи клас, българските народни танци подпомагат
изграждането на творчески личности с по-богата двигателна култура, стимулират
въображението у учениците, танцувалните и музикалните им възможности. В
първите десет минути от началото на всеки учебен час на мястото на
общоразвиващите упражнения се изучават елементи и стъпки от традиционни
български хора и танци (право хоро, ръченица, буенек). По този начин се
осъществява раздвижването и подготовката на учениците за основната част на
урока. Всеки следващ час се включват игри, свързани с изучените вече стъпки,
като по този начин учениците се стараят да запомнят и развиват наученото. Тези
игри се провеждат в последните пет минути от основната или в заключителната
част на урока. Овладяването на българските народни танци предлага голямо
разнообразие от движения от най-различен характер, а това води до подобряване
на координационните способности и общата двигателна култура на учениците.
Тези способности се характеризират с лесна преносимост в други двигателни
дейности, което благоприятства решаването на образователните задачи в
различните спортни занимания. Чрез иновацията се решават и много
възпитателни задачи от различните страни на възпитателния процес. Тя създава
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условия за системно естетическо възпитание и отношение към културните
явления от миналото – българският фолклор, възпитават се в любов, опазване и
съхранение на българското фолклорно богатство. Запознавайки се с
многообразието на българския танцов фолклор, учениците доразвиват
двигателната култура и поставят началото на своята хореографска грамотност.
Предложената иновация е насочена към формиране на ключова
компетентност: културна осъзнатост и творчество (културна осведоменост и
изява) включена в Европейската референтна рамка. А съобразно Стратегия 2020
„Националните приоритети в образованието и науката“, това нововъведение
кореспондира с подобряване на качеството на образованието.
При реализацията си иновацията предоставя възможност за разширяване
обхвата на иновативния процес, като се прилага във всички класове от началния
етап. Целта ѝ е успешно да продължи при същите ученици и в останалите учебни
години (до четвърти клас) и да се развива съобразно учебния материал и темите,
заложени в учебното съдържание. В първи клас се планира развиване на
метроритмичния усет и ритмичната двигателна култура на учениците.
Използваните ритмични упражнения и музикалните подвижни игри осъществяват
интеграция между двигателната и музикалната дейност. Широко приложение в
урока намират музикално-подвижните игри. Ритмичните движения и музикалните
игри в първи клас са свързани с придвижване с определен ритъм и темп с вокален
или музикален съпровод. Усвояват се основните положения и движения на тялото
и ръцете и танцовите стъпки и движения на правото хоро, ръченицата, буенека с
музикален съпровод. Във втори клас се акцентира върху упражнения с тактуване
и музикален съпровод. Ритмичните упражнения могат да се изпълняват на място и
в движение – обръщания на място и упражнения за различните части на тялото:
ситно бягане на място, пляскане с ръце, подскоци на място и др. Ритмичните
упражнения в движение целят да подготвят учениците за усвояване на посложните и многообразни музикални игри, хорà и танци. Изучаваните хора,
елементи и стъпки към тях са „Ганкино хоро“ и „Трите пъти“. В трети клас
изучаваните хора са „Пайдушко хоро“ и „Дайчово хоро“. Учениците трябва да
умеят да изпълняват цялостно изучаваните хора, без и с музикален съпровод. В
четвърти клас учениците изпълняват ритмични движения, народни хора и танцови
елементи с различен съпровод – вокален, тактуване, инструментален. Те се
упражняват поединично, по двойки и групово. От ритмичните движения се
разучава „дайчова“ танцова стъпка в различни комбинации („Дайчово хоро“ с
разновидности).
Иновацията дава възможност за мултиплициране на училищния опит и
добрите практики. Учителите, които осъществяват иновацията, са базови учители
към Педагогически факултет на Тракийски университет, гр. Ст. Загора. Чрез
провеждане на открити уроци пред студенти и учители, участия в
квалификационни форми, споделяне на добри иновационни практики,
сътрудничество с колеги от други градове се постига разпространение на
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училищния опит, осъществяват се кръгли маси, дни на отворените врати, изнасят
се открити уроци.
Резултатността на иновацията се търси и проявява в посока ученици,
педагогически персонал и общественост. Очакваните резултати за учениците са
подобряване на тяхната двигателна култура, музикалния слух, ритъма и
танцувалната им грамотност, в изграждане на ценностна система, формиране на
родолюбие и чувство за принадлежност към българския народ. Очаква се
учителите да работят за разчупване на традиционната рамка на урока и
включването в него на интересни за учениците дейности, които създават близка
емоционална и подкрепяща среда. Очакванията са иновацията да предизвика
положителна реакция и оценка сред родителите и цялата общественост и да се
повиши интересът и доверието към образователната система.
Иновацията „С фолклора в сърцето“ завърши в края на годината с участие в
концерт по случай 135-годишнината от основаването на училището. На сцената
учениците показаха какво са научили в часовете по ФВС. Със своите изпълнения
те допринесоха за формиране на естетически вкус към красотата на българския
фолклор. Ако трябва да използвам само няколко думи, за да оценя иновацията, то
те са движения, които носят красота, гордост и самочувствие. Гордост, че сме
българи.
Засвири музика. Игрива и красива. На сцената се изсипаха багрите и
красотата на българските шевици, лекотата и волността на бързите движения,
хванатите за ръце танцьори, стъпвайки като един леко, красиво и волно
заиграха… Изви се хорото и сърцата на всички подскочиха, забиха в ритъма на
красивия български танц, краката сами заиграха, ръцете се повдигнаха и
започнаха бурно да аплодират цялата тази красота от багри, музика и движение.
Ръкопляскаха на малките танцьори с фолклора в сърцето. Защото така красиво
може да играе само онзи, който е обикнал музиката, песента, движенията, обикнал
е фолклора и сега с пълни шепи раздава тази красота и обич на онези, които го
гледат и му се радват. Защото радостта и усмивките раждат радост и усмивки.
Красотата ражда красота. Емоцията предизвиква емоция.
Музиката секна изведнъж, а ръцете на публиката продължиха да отмерват
нейния ритъм. Малките танцьори сияеха. Поклониха се, помахаха щастливо
усмихнати и, подскачайки в ритъма на аплаузите, изчезнаха от сцената. Днес са
малки, но утре ще пораснат, ще се разделят и всеки ще тръгне по своя път в
живота. Но в сърцата си всички ще имат по нещо общо, което ще ги съпътства цял
живот – обичта към фолклора, която те събираха частица по частица в часовете по
ФВС, където за пръв път се докоснаха до чистия извор на българския фолклор.
Какво по-голямо доказателство за полезността на иновацията от усмивките,
радостта и гордостта, че могат да танцуват, че могат да покажат колко красота
има в българските хора и танци.
Ако в сърцата на децата ни има кътче, в което е скътан българският
фолклор, това сърце, където и да се намира в огромния свят, ще тупти с обич,
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любов, признателност и огромна гордост, че е българско. А ние, българските
учители, ще сме изпълнили своя професионален дълг, своята учителска мисия –
възпитали сме гражданин на света с българско, туптящо в ритъма на българския
фолклор сърце.
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АСПЕКТИ НА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ ПО
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Андон Крумов Тошев
ASPECTS OF HEALTH EDUCATION IN THE WORK OF THE TEACHER OF
BIOLOGY AND HEALTH EDUCATION
Andon Krumov Toshev

Abstract: The leading personal and social value is human health. In the present study,
issues of health education are analyzed (potentialities, specific goal, tasks, forms, etc.) in the
framework of Biology and Health Education. The teacher is the one who is able to meet the
needs of curious young people and prepare them as best as possible for a dignified, healthy
social life, family and parenthood. He can achieve this only with sufficient personal and
professional competence in the field of health education and systematic work for the health
upbringing of his students. The article presents personal experience in the field of health
education, realized in a student audience in order to empathize with a global health problem.
Key words: public health, health education, health upbringing, Biology, forms of health
education

Увод
Общественото здраве е сложна и разнообразна система от социално-здравни
явления. Може би няма по-уместно изказване от думите на Рудолф Вирхов,
изречени преди повече от 150 години: „Ако медицината желае наистина да
изпълни своите велики задачи, тя трябва да интервенира в социалния живот”
(Балканска, 2009, с. 5). Съвременното обществено здравеопазване се приема като
комплексен подход за защита и опазване здравето на населението и включва
всички услуги, насочени към повишаване степента на здравето, в това число
„превантивни, лечебни, палиативни интервенции, прилагани индивидуално или
комбинирано
към
отделни
лица
или
населението
като
цяло
(http://ru.wikipedia.org/). За постигането на тази цел образованието е съществен
компонент за насърчаване на здравето (Асенова и колектив, 2006).
Потребностите, свързани със създаването на подходящи условия за повишаване
на здравните знания и отговорно поведение, непрекъснато нарастват (Младенова,
2001). В тази връзка днес често се използва едно друго понятие – „здравна
грамотност”. Това е комплексен термин за описване на набор от резултати на
видове здравни дейности, насочени към подобряване на здравето посредством
здравно образование и възпитание (Health promotion, An International Journal,
Ottawa, Oxford, UK, 1986, Volume 1 Number 4).
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Цел и задачи на работата по здравно възпитание в обучението
по биология и здравно образование
Здравното възпитание се определя като непрекъснат процес, чиято дейност е
насочена към развитие и усъвършенстване на психическото и физическото здраве
на личността (Борисов, 1998). П. Костова допълва целта на здравното възпитание
с правилно „формиране и укрепване на физическото и психическо здраве на
детето и юношата, хармоничното им развитие като дееспособни и жизнеспособни
личности“ (Костова, 2000, с. 108).
Повишено внимание към здравето съществува още в древността. Здравното
възпитание намира отражение в сентецията „Здрав дух в здраво тяло” и още
тогава е осъзнато, че заедно с развитието на духовната страна на личността е
необходимо да се работи и за здравното възпитание. В древна Гърция и особено в
древна Спарта здравото тяло е издигнато в култ (Дуржинский, 2000). Същото
отношение се наблюдава и в древен Рим.
В България първите сведения за здравно възпитание са от периода на
Възраждането, а местата, където е прилагано, са килийните училища (Димитров,
1999). Здравни съвети за човешкото здраве и неговото опазване са описани в
„Рибния буквар” на д-р Петър Берон. С развитието на знанията за природата
здравното възпитание намира реализация в естествените науки и най-вече в
науката за живата природа – биологията, където теоретичните знания и
практическите умения са в основата на здравното образование.
Биологията е започнала развитието си като чисто описателна наука. Тя е
една от най-бързо развиващите се науки в края на 20-ти и началото на 21-ви век и
се е превърнала в модерна аналитична наука с широк обхват от теоретични и
практически компетентности. Въпреки че първите познания за живата материя,
оформени като научни знания, датират още от Античността, най-силен тласък в
своето развитие биологията получава непосредствено с появата на технологичния
прогрес на човека. Всички съвременни биологични знания се дължат на
възможностите на техническото развитие и постиженията на други науки – химия,
физика, математика, компютърните технологии и пр. Тези постижения дадоха
възможност на биологията да навлезе дълбоко в тайните на организмовия свят в
изучаването на строежа, организацията и функциите, развитието и
многообразието на живите организми, техните взаимоотношения и
взаимоотношенията им с околната среда. В качеството на фундаментална наука
биологията е в основата на редица професионални науки като медицина, дентална
медицина, фармация и всички останали чисто биологични направления.
Достатъчно е само да се спомене какво огромно значение има генетиката (като
биологична наука) за човека, а и не само за него. Ето защо няма да бъде
преувеличено, ако се каже, че бъдещето ѝ принадлежи. Днес широко популярни
биологични направления, оформени като самостоятелни науки, но част от
фундамента, са: анатомията, физиологията, генетиката, екологията, еволюцията,
биохимията,
биофизиката,
молекулярната
биология,
микробиологията,
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вирусологията и пр. Всички те са едновременно самостоятелни, но и неразривно
свързани и са включени в учебния процес на средното училище в учебната
дисциплина биология и здравно образование.
Биологичните науки са в основата на здравното образование и възпитание,
тъй като механизмите на здравето се базират на жизнените процеси и явления,
които представляват предмета на биологията.
Обучението по биология и здравно образование в средните училища дава
основните знания на обучаващите се за съществуването на живите организми и
организацията на организмовия свят. Създадена е необходимата подготовка на
учениците в гимназиалния етап на обучение да придобият знания и умения, за да
продължат образованието си във висше училище с приемен изпит по биология. За
целта е предвидено общозадължително и профилирано обучение (с увеличен
хорариум в т.ч. и часовете по СИП) за изучаване на основните и допълнителните
тематични единици. В училищните надпревари и състезания, каквито са
олимпиадите, е включено изискване учениците да притежават освен отлични
теоретични познания, и практически умения за работа с биологични обекти и
биологични процеси. Придобиването на такива умения не може да стане само на
базата на теоретичната подготовка, предвидена в редовната форма на обучение.
Ето защо създаването и реализирането на кръжочно обучение, освен че е
подходяща, е и нужна допълнителна форма на обучение, при която успехът на
учениците се увеличава многократно.
Цел на обучението по биология и ЗО е да формира у подрастващите система
от знания за здравето на човека и да формира чрез здравното и трудовото
възпитание принципи, навици и правила за водене на здравословен начин на
живот и да изгради младите хора като здрави, дееспособни бъдещи родители и
възпитатели.
Пред учителя по биология и ЗО, във връзка с поставената по-горе цел, стоят
следните задачи, свързани с неговата професионална дейност:
1. Да въведе обучаващите се в учебния предмет, запознавайки ги с
биологията като наука;
2. Да изгради достатъчни теоретични знания за анатомията, физиологията и
хигиената на човека;
3. Да запознае подрастващите с някои основни заболявания при човека, с
които те биха могли да се срещнат в живота;
4. Да запознае младите хора с принципите и правилата на здравословния
начин на живот, като направи всичко възможно те да възприемат тези принципи;
5. Да запознае подрастващите с най-често срещаните пороци, наблюдавани
сред младите в обществото;
6. Да създаде чувство за отговорно поведение спрямо другите и чувство за
вина при извършване на провинения и при безотговорно отношение към живота,
застрашаващи и личното здраве и живот, и това на околните;
7. Да формира у подрастващите доколкото е възможно основни хигиенни
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навици, без които пълноценният природосъобразен живот е немислим;
8. Да формира цялостен поглед у учениците за връзката на човека с околната
среда, да пазят природата и да полагат грижи за нея;
9. Да участва в разработването и прилагането на иновативни педагогически
технологии, свързани с различните видове здравни дейности;
10. Да участва в разработването на национални стратегически задачи в
областта на здравното образование и възпитание;
11. Да участва заедно с други преподаватели в национални и регионални
научноизследователски проекти в областта на здравното образование и
възпитание, като насърчава учениците да се включват активно и отговорно в
научните разработки;
12. Да се старае да предостави възможност за достъп на обучаващите се до
информация по въпроси, касаещи общественото здраве и личното здравно
отговорно поведение;
13. Да повишава здравната грамотност на населението (в това число на
ученици и студенти), като участва в публични дебати на здравна тематика;
14. Да участва в национални и регионални здравни програми, свързани с
промоция и превенция на общественото здраве;
15. Да разработва самостоятелно или в колектив учебни програми, учебни
помагала, учебни практически занятия, свързани с учебния предмет биология и
ЗО.
Може да се обобщи, че обучението по биология и ЗО и здравното
възпитание се реализират в единство и имат съществен неоспорим принос за
постигане на целта и задачите за формиране на здравния облик, компетентност и
начин на живот на учениците.
Възможности за реализиране на възпитателни взаимодействия
Днес образователното пространство дава възможност за свободно развитие
на ученическата личност. Усвояването на учебния материал, изграждането на
биологична компетентност и здравното възпитание се реализират в условия на
емпатийни взаимодействия на ученици и преподаватели (Воденичаров и
колектив, 2006; Попов и колектив, 2006; Петрова и колектив, 2011).
Преподавателят трябва да се стреми да поддържа интереса към учебната
дисциплина, да организира кръжочна и научна дейност (Попов, 2005, 2006).
Възможностите за постигане на посочените по-горе задачи са предоставени
на учителя в различните форми на обучение – ЗИП, СИП, кръжочни училищни и
извънучилищни дейности, домашни задачи, разработване на самостоятелни или
групови задачи в клас или в извънучебно време, час на класа и др. Успехът в това
начинание се крие на първо място в създаването на подходящата среда за
учениците. Мястото, където учителят ще срещне за първи път своите ученици, е
класната стая. Тя е работното място на класа. Класната стая също възпитава.
Какво е нейното състояние, не е маловажно за успеха както на учителя, така и на
учениците му. Тя трябва да бъде чиста, спретната, подредена, уютна, да създава
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чувство за сигурност, но и същевременно респект у учениците към учебния
предмет и учителя. Класната стая като работно място е „фабриката” за изграждане
на навици и дисциплинирано поведение. За изрядния вид на класната стая
отговорност носят всички ученици от класа. Те са длъжни да пазят класната стая,
да се грижат за нея. За постигането на това задължение от страна на учениците,
основна роля има учителят. Чрез креативност и подходящ педагогически подход
той може да стимулира учениците да обикнат класната стая. Примерен похват е
като покаже красотата и ползите от комфортното помещение. Един от
механизмите учениците да поддържат класната стая изрядна е трудът (трудова
възпитателна дейност)  почистват класната стая, поддържат чиста учебната
дъска, грижат се за цветята, ако има такива и др. Важно е подрастващите да се
възпитат на отговорност към работното място, да подържат чисти, здрави и
подредени ученическите скамейки. Особено важно е учениците да осмислят
значението, да чувстват удовлетворение от подобни дейности и сами да създават
приятна обстановка. Още по-формиращо е, когато те създават свои произведения
– картини, учебни табла, макети, които да бъдат поставени в класната стая – на
стената или на някоя витрина. Практиката във времето е доказала, че
произведенията – на собствения ученически труд в учебния процес пораждат
отговорност към създаденото, а това води често до ревниво чувство за
съхранение.
Друг компонент в реализирането на поставените по-горе задачи е
планирането и организирането на обучението по Биология и ЗО. Основна роля за
това има учителят. Той трябва да мотивира учениците за изучаването на
съответната тема (да ги въведе в нея), да предостави време на учениците да
насочат вниманието си към нея. Това може да бъде под формата на кратък разказ
за неща от живота, които обаче задължително трябва да имат отношение към
учебната тема. След като учениците са проявили интерес, се пристъпва към
същността на темата. Опитът на голям кръг преподаватели сочи, че „сухото
преподаване” няма желания ефект за усвояване на нужните знания. Когато се
касае за нови знания, голямата тежест пада върху учителя. Той трябва така да
проведе своя преподавателски разказ, че да не изгуби вниманието на
ученическата аудитория. В случай на подобен риск, уместно е преподавателят
чрез насочени към класа въпроси в контекста на темата да провокира интереса и
вниманието на учащите. В определени ситуации преподаването може да се
организира като кратка дискусия, преди учителят да продължи с излагането на
учебния материал. В края на урока се планират дейности (контролни, проблемни
въпроси или различни задачи) за затвърдяване и обобщаване на учебното
съдържание по темата, провокират се умения за прилагането му, правят се
междутематични връзки.
Цялата дейност на преподавателя трябва да е изградена на базата на трите
основни модела на здравното възпитание – инструктивен, съпричастен и
промотивен. Промотивният модел е особено наложителен в края на дискусията,
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когато обучаваните, които са с различни знания, възгледи, възможности и
интереси (в т. число и заинтересованост), трябва да повишат самовъзпитанието си
и с това да се подпомогне саморегулирането на здравното им поведение.
Методиката, която учителят ще използва в своята работа, също е много
важна за образователните и възпитателни резултати. Изборът на метод е
детерминиран от интересите, възможностите на възрастта, особеностите на
конкретната аудитория, в това число предварителна информираност по
отношение на разглежданата тематика. Освен по-рутинните методи като „устно
слово” (лекция, беседа), „печатно слово” (брошури, книги, учебни материали и
помагала), онагледяващи елементи (реклами, макети, снимки) и комбинирани
методи (филми, компютърни модели, игри), все по-често се прилагат
интерактивните методи.
Възможности за сътрудничество с други фактори за здравно възпитание
Тъй като поставените задачи по отношение на процеса на здравно
възпитание са обемисти по своето съдържание, възпитателният процес по
отношение на здравето при учениците не може да се осъществи в рамките на един
учебен час. Здравното възпитание е продължителен процес, обхваща раздели от
учебни единици, разпределени в различни класове в зависимост от възрастта и
психологическото развитие на учениците. Учебната дисциплина Биология и ЗО е
тази, в която е предвидено поетапно да се усвояват знанията и уменията по
отношение на здравословното развитие на децата и подрастващите. Началото на
този продължителен във времето процес е още в семейството, детската градина и
началното училище, където формирането на хигиенните навици у децата е много
важно – редовно миене на ръце, чисти и спретнати дрехи и пр.; прогимназия –
здравословна храна, лична хигиена; и гимназиален етап, където вниманието на
юношите и девойките основно се насочва към същността и проблемите на
половото съзряване, здравословното хранене, пороците по време на пубертета,
формира се психиката на полово съзряващия човек, изграждат се отношенията
между половете. Ролята на учителя по биология е да успее да изгради правилна
представа за чисто биологичните явления, свързани с биологичното развитие на
човека, здравословния начин на живот, личностното формиране и
психологическото израстване на младия човек, изграждайки фундаментална
представа за човека като биосоциално същество, базирана върху стабилна система
от знания. Цялостният процес по здравно възпитание включва и обособени
учебни форми. Те могат да се реализират самостоятелно или обединени в групи
(ако имат сходна, близка тематика) в рамките на учебния процес в сътрудничество
с други педагози, специалисти и институции.
Описание на форма за здравно възпитание
(пример от личния ми опит като преподавател в МУ-София и експерт в СРЗИ –
София)
Провеждането на форма на здравно възпитание следва да бъде свързано с
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разглеждането на даден конкретен здравен проблем. Най-често срещаните
въпроси са свързани с полово преносимите инфекции и естествено тази тема има
най-голям интерес сред подрастващите и полово съзряващи млади хора, които
навлизат в своя активен полов живот.
В училищата периодично се провеждат беседи, лекции, срещи с медицински
лица по повод различни мероприятия. Един такъв момент е отбелязването на 1
декември всяка година като световен ден
за борба с ХИВ и СПИН. Участвал съм
Първи декември – Световен ден
няколко поредни години с презентации
за борба срещу СПИН
на тази тематика в различни училища на
територията на град София.
Тъй като темата е особена, важен
момент е да се избере целевата група.
Касае се за ученици в горен клас, които
би следвало да имат база знания за
анатомията, физиологията, хигиената на
Старши експерт асистент д-р Андон Тошев, дб
човека, микроорганизмите – бактерии,
гъби, вируси; преминали са основен
курс, в който са изучавали тези теми. Целта на подобно участие е да разшири
максимално обхвата от нови актуални знания, да създаде по-реална представа за
дискутираната тема и да провокира здравословно поведение. Провеждането на
такова мероприятие включва:
А) Предварителна подготовка
1. Подготвяне на мултимедийна презентация, богато илюстрована с примери
и теоретичен материал, достъпен за учениците, и премерен обем, подходящ за
времето, с което се разполага:
 няколко слайда за историята на полово преносимите инфекции,
появата на ХИВ и СПИН, и за учени свързани с изследването на проблема;
 слайд за кратка класификация на патогенните причинители на
съответните полово предавани болести, структурата им, техните физиологични
особености, жизнен цикъл и механизми на разпространение;
 слайдове с актуална информация за начините на заразяване,
клиничните (болестни) промени, подходите за диагностициране, терапията,
профилактиката;
 слайд, който поставя акцент върху поведението при половото
общуване с цел предпазване от заразяване, указване на местата за медицински
консултации и лабораторни изследвания, специализираните кабинети – в това
число КАБКИС кабинетите в областните градове.
2. Набавяне на материали, най-често брошури с образователна цел
(материали от Министерството на здравеопазването и Столична регионална
здравна инспекция);
Столична регионална здравна инспекция
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3. Набавяне на мостри (най-често бързи тестове за извършване на
изследванията), за които се говори в темата, и които да се покажат на учениците с
цел формиране на нагледна представа.
Б) Реализация на презентацията
1. Подготовка на класната стая – проверка на осветлението, акустиката,
мултимедийния прожектор, платното за прожекции, осигуряване на добра
видимост от всички краища на помещението;
2. Пробег на слайдовете на презентацията;
3. Подреждане на брошурите и учебните материали на учителското бюро с
цел възбуждане на интерес в аудиторията;
4. Приготвяне на мострите, които ще се показват в хода на презентацията;
5. Посрещане и настаняване на аудиторията;
6. Начало на презентацията по предварително създадения план-график,
моментни паузи за контролни дискусионни въпроси; демонстрация с мостри и
примери за съответния въпрос;
7. Приключване на презентацията. Поставяне на отворени въпроси за
дискусия – връзка ученици-учител/презентатор, като се спазват принципите за
индивидуален подход към всеки един участващ в дискусията. Всеки има право да
участва в дискусията, да слуша, да си води записки, да задава въпроси, да изказва
лично мнение и да обоснове становището си;
8. Решаване на кратък тест-анкета, за да се установи резултатът от
проведеното мероприятие (колко и как е усвоена информацията, анализ);
9. Раздаване на брошури за лично ползване и самообразование на учениците
на базата на знанията, придобити от конкретната презентация;
10. Мнение от аудиторията за проведеното мероприятие (било ли е полезно
за тях, формата на обучението била ли е достъпна, интересна). Участниците могат
да дават идеи за разрешаването на поставения проблем, неговото бъдещо развитие
и може ли човечеството да надмогне проблема – как и с какви средства;
11. Направили ли са си учениците собствени изводи и колко сериозно са
възприели проблема за полово преносимите инфекции, ХИВ и СПИН. Въз основа
на това може да се направи прогнозна оценка на възможността на учениците да
пристъпят към самовъзпитание с цел предпазване на здравето си.
В своята практика някои колеги (например от ПМГ „Акад. С. Корольов” –
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Благоевград) отбелязват този ден с презентации по темата, които са изготвени от
самите ученици, информационни табла и собственоръчно изготвени постери
дискутирани в постерни сесии. В тези случаи ученикът/учениците влизат във
функцията на презентиращи автори, а след самото изложение на презентацията се
пристъпва към обща дискусия. Учителят взима също активно участие с въпроси
към класа или допълнения и пояснения по темата, в случай че нещо е останало
неразбрано.
В заключение следва да се отбележи, че крайната цел на представената
форма на здравно възпитание е да се повиши здравната култура при младежите,
да се изградят представа и навици за личната и половата хигиена като основни
фактори, имащи отношение към здравословния и пълноценен начин на живот.
Добрата информираност е фактор за избягване на нежелани здравословни
инциденти (например заразяване с венерическа болест при 16-20-годишни лица).
Постигането на максимален положителен ефект е пряко свързано с други страни и
форми на възпитанието – физкултура и спорт, екологично възпитание,
здравословно хранене (пак като компонент на здравно възпитание).
Реализирането на подобна форма на здравно възпитание е съобразено и с
посочването на положителни и отрицателни примери, с цел да се направят и
обобщят изводи. Крайната цел е да се повиши здравната култура на всеки един
младеж като база за правилен, жизнерадостен здравословен старт в живота му.
Заключение
Здравното образование и възпитание е един сложен и дълъг процес.
Неговото съдържание трябва да успее да формира у подрастващото поколение
знания, нагласи, умения за избор на правилен и здравословен начин на живот.
Основно задължение на здравното образование е да се формират нужните знания
на младежите и девойките за природните процеси и явления, за това как е
изградено и как функционира човешкото тяло; кои са опасните болести, с които
могат да се сблъскат в живота те самите или техни близки и приятели; кои са
способите, с които да противодействат на болестта; кои са пороците и как те
вредят на тяхното здраве. От своя страна Здравното възпитание като единство на
въздействия, взаимодействия и самовъздействие изгражда здравната култура на
младите хора и със своята психологическа, превенционална, превантивна
подготовка им осигурява добър старт в живота. Единственият начин да се
постигне това равновесие и висока положителна оценка е изграждането на
синхронизирана връзка между обучаващия и обучаваните. Според П. Костова
(2000) личността на детето и юношата е обект и субект на здравното възпитание.
То трябва да започне още в ранните години на младия индивид – детска градина и
първите класове на училището. Необходимо е да е застъпено във всички учебни
планове и да е отговорност на всички преподаватели. Намесата на
висококвалифицирани специалисти от областта на медицината във възпитателния
процес на здравето засилва още повече влиянието на знанието върху ума и
съзнанието на младите и неопитни хора. В допълнение, доказано е, че голямото
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количество информация и атрактивната ѝ презентация засилват интереса на
аудиторията към проблемите на здравна тематика.
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МЕТОДИЧЕСКИ ВАРИАНТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНАГЛЕДЯВАНЕ В
ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1-ВИ КЛАС
Мария Величкова Костова
METHODOLOGY OPTIONS FOR USE OF VISUALIZATION DURING
EDUCATION IN MATHEMATICS IN GRADE 1
Mariya Velichkova Kostova

Abstract: The report presents some theoretical concepts related to visualization. The
author proposes methodology options for use of visualization during the process of education in
mathematics in Grade 1.
Key words: visualization, methodology options, education in mathematics

От основополагащо значение за формиране и развитие на детската личност е
обучението по математика в началното училище. То предполага проследяване на
различни връзки и зависимости, установяване на закономерности в наблюдавани
факти и явления. Важно условие за активизиране на учебния процес е учителят да
предлага достатъчно сетивни опори, съобразени с конкретнообразното мислене на
първокласниците. Ползваните от учителя нагледни материали не само допълват
словесната информация, но и сами изпълняват роля на носители на информация,
спомагат за повишаване степента на мисловна активност у учениците. С
прилагане на необходимото онагледяване в обучението по математика в 1-ви клас
се осигуряват условия аналитичната дейност на малките ученици да се развива в
посока от нагледно-действено и умствено към абстрактно-умствен анализ; от
анализ на отделния предмет или явление към анализ на връзките между
предметите и явленията. В зависимост от характера на учебното съдържание,
възрастовите и психологически особености на учениците, от учителя се изисква
подборът на вида нагледност да бъде целесъобразен и строго обоснован.
Традиционното схващане на принципа за нагледност се свързва с имената
на Ян Амос Коменски, Й. Х. Песталоци и К. Д. Ушински. Изградено е на основата
на сенсуалистичната психология, в която човекът с неговия ум бива виждан като
познавателен субект с пасивно-съзерцателно отношение към природата (Чакъров,
1978: 35). Я. А. Коменски още през XVII век разглежда нагледността като основа
за всяко успешно обучение. „Началото на познанието – пише той – трябва всякога
да се основава на сетивата, защото нищо не съществува в познанието, което порано да не е било в усещането. Затова и ученето би трябвало да захваща не със
словесното разказване на нещата, а с предметно наблюдение върху тях. И само
след като бъде представен предметът, трябва да става вече дума за него – за по-
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всестранното му изяснение“ (Коменски, 1905: 180). За автора на „Сетивният свят
в картини“ Ж. Атанасов пише, че „схващането за ролята на нагледността при
обучението дава възможност на Коменски да стигне до верни изводи за
същността на учебния процес, както и за правилното приложение на
дидактическите принципи“ (Коменски, 1957: 9).
Йохан Хенрих Песталоци (1746-1827), като основоположник на теорията за
началното обучение по аритметика и геометрия, също въвежда нагледността. При
изучаването на геометрията в училище, той създава и използва т. нар. „Азбука на
нагледността“, като подчертава, че нагледността е единствената основа на
познанието. Застъпва се за аналитичното изучаване на геометричните форми и
понятия и свързаните с тях прави линии в различно пространствено
разположение, ъгли, видове триъгълници, кръг, елипса и др. Всички форми да се
възприемат зрително, а названия да се дават само на някои от тях. Нагледността в
обучението той въвежда в геометрията и в аритметиката при усвояване на
числата. Знанията за числата и релациите „повече“ и „по-малко“ се формират у
децата чрез наблюдение, нагледно представяне на числата с вертикални чертички
и точки, таблици и др. Предлага да се изучават числата до 100 и отношенията
между тях, като отделя особено внимание на единицата. Дидактичното средство
„мрежа от 100 квадратчета“ е пример за нагледно изучаване на десетичната
бройна система (Гълъбова, 2009: 29-30).
Според руския изследовател и педагог К. Д. Ушински нагледността при
обучението е наложена от самата природа на децата. Той я определя като „такова
обучение, което се изгражда не върху отвлечени представи и думи, а въз основа
на конкретни образи, възприети непосредствено от детето, независимо дали тези
образи ще бъдат възприети при самото обучение под ръководството на
наставника или по-рано чрез самостоятелно наблюдение на детето, тъй че
наставникът да намери кът в детската душа  вече готов образ, и на негова основа
да изгражда обучението“ (Ушинский, 1949: 265-266). За В. А. Сухомлинский
важен момент в обучението на ученици в начална училищна възраст е
навременният преход от конкретното към абстрактното или моментът, в който
естествените визуални помощни средства престават да са необходими. Освен това
той подчертава като по-трудна задача на началния учител преходът към визуална
яснота, особено към символичните образи, които играят голяма роля за
развитието на абстрактното мислене, както и продължаващия постепенен преход
от изобразителна към словесно-образна нагледност: „Словесният образ е стъпка
по пътя на прехода от мислене с „форми, звуци, цветове и усещания“ към
понятийно мислене“ (Сухомлинский, 1979: 538-542).
Разбирането на принципа за нагледност в посока включването наравно със
зрителното сетиво и на всички останали сензорни системи продължава да се
развива и от други педагози. Особено популярна в последно време става
педагогическата система на М. Монтесори за сензорното възпитание на децата. В
нея е застъпена идеята, че за да се развива едно дете, му е нужна стимулираща
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предметна среда. Като използват ръцете си, децата развиват своя мозък. Според
М. Монтесори ръката се явява като основен орган на интелигентността на човека.
Ето защо е необходима специална система от материали. Детето манипулира с
тези материали и неусетно учи, или както М. Монтесори казва, „обучителният
процес върви от хващане към с-хващане (разбиране)“ (Гълъбова, 2009: 14).
Според М. Андреев „същността на принципа за нагледност се изразява в
обогатяването и разширяването на сетивния опит на учениците, в
уточняването на сетивните им представи и развитието на наблюдателността“
(Андреев, 1987: 175). Авторът отбелязва, че докато в миналото принципът за
нагледност се свързва преди всичко с пасивното съзерцателно отношение на
ученика към нещата и явленията, сега все повече внимание се отделя на активното
преобразуващо отношение към тях и това обогатява представата ни за същността
на нагледността, за функциите ѝ в процеса на обучението. Необходимо е също
така да се има предвид, че „към интереса за движението на мисълта от
конкретното към абстрактното, характерен за сенсуалистичната психология на
миналото, се прибавя интересът към движението на мисълта от абстрактното към
конкретното, характерен за научната психология на съвременността. Сега ние
говорим за „възхождане от абстрактното към конкретното“ като много важен ход
на мисълта (Андреев, 1987: 175).
Възхождането от конкретното към абстрактното и обратно, Г. Иванов
конкретизира като два различни процеса, всеки със свое наименование.
Възхождането от конкретното към абстрактното се нарича нагледност, а от
абстрактното към конкретното – онагледяване /виж фиг.1/.

Конкретно:
Наблюдение на
действителни обекти
от средата

Абстрактно:
Нагледност

понятия, система от
понятия, теория

нагледи

Абстрактно:
наблюдение на сетивно
доловими модели, чертежи,
схеми, графични изображения и
др.

Конкретно:
Онагледяване

действителни обекти
от средата

Фигура 1. Нагледност и онагледяване в обучението
Крайният резултат от нагледността е нагледът. До нагледа се стига, когато
се тръгва от конкретното (наблюдението) и се върви към абстрактното
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(понятието, системата от понятия, теорията). Нагледът е образно знание за
сетивно доловим обект. Принципът за нагледност ни задължава да обогатяваме
учениците с възможно повече нагледи (Иванов, 2008: 48).
Нагледът е винаги познавателен образ – възприятие или представа според
Н. Чакъров. Той го разглежда като „резултат от пасивно-съзерцателно отношение
на човека към явленията в природата“ и подчертава, че при разглеждане на
въпроса за нагледността и онагледяването не трябва да се забравя, че учениците
израстват в общество, в което заварват готови всички понятия, съдържащи се в
учебните програми и учебниците. Те не създават понятия, а усвояват създадени
вече такива. Чрез онагледяването ние улесняваме разбирането и усвояването на
готовите понятия, а не създаването им от учениците. Учителят организира и
ръководи сетивно-възприятната дейност на учениците, за да се снабдят те с
възможно повече нагледи като сетивна опора на предаваните им теоретични
знания. Придобиването на нагледи е взаимодействие между ученика и
наблюдавания предмет, но съпътствано с взаимодействие между учителя и
ученика. И ако по първия канал текат сетивни данни, то по втория текат понятия
определители, от които зависи количеството и качеството на получаваните
нагледи.
Онагледяването обаче е представяне на теоретично знание, на система от
понятия, на концепции, на схващания във вид на сетивно доловими модели,
чертежи, схеми, графични изображения и др. При онагледяването се върви от
абстрактното към конкретното. Абстрактното знание се прави сетивно доловимо
(Чакъров, 1978: 35).
М. Андреев предупреждава, че нагледността може да играе и отрицателна
роля в процеса на обучението, защото при формирането на понятия е възможно тя
да отклонява вниманието от съществените признаци на наблюдаваните обекти
и да води към погрешни обобщения (Андреев, 2001: 118).
Цел на изследователската работа е да се изградят и приложат методически
варианти на онагледяване в обучението по математика в 1-ви клас.
Обект на изследването е процесът на обучение по математика в 1-ви клас.
Предмет на изследването са някои методически варианти на онагледяване в
обучението по математика в 1-ви клас при изграждането на знания, умения,
компетенции и компетентности у учениците.
Хипотеза: Ако в обучението по математика в 1-ви клас се приложат
различни методически варианти на онагледяване, то учениците по-лесно ще
усвоят изучаваните понятия.
За реализирането на целта са изпълнени следните изследователски задачи:
1. Теоретичен анализ и проучване на проблема в: научната литература,
методическата литература и учебната документация.
2. Разработване на методически варианти на онагледяване, свързани с
усвояването на знания и умения в обучението по математика в 1-ви клас.
3. Приложение на методическите варианти на онагледяване в обучението по
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математика в 1-ви клас.
4. Изводи и заключение от проучването.
При реализиране на изследването се приеха следните критерии:
Първи критерий: методически варианти на онагледяване, свързани с
изучаването на числата в 1-ви клас.
Втори критерий: методически варианти на онагледяване, свързани с
изучаването на действията събиране и изваждане в 1-ви клас.
Трети критерий: методически варианти на онагледяване, свързани с
изучаването на някои геометрични фигури в 1-ви клас.
Четвърти критерий: методически варианти на онагледяване, свързани с
изучаването на някои величини и техните мерни единици в 1-ви клас.
Пети критерий: методически варианти на онагледяване, свързани с
решаването на текстови задачи в обучението по математика в 1-ви клас.
В изложението по-долу са представени някои методически варианти на
приложение на нагледността в обучението по математика в 1-ви клас.
При темата „Сравняване (повече, по-малко, толкова – колкото)“ от
области на компетентност „Числа“ и „Моделиране“ 1-ви клас (Богданова,
Темникова, 2019: 9).
Методическата работа при сравняване започва първо със сравняване на
неравномощни множества, като учителят онагледява процеса с реални предмети.
За изясняване посоката и правилното поставяне на знаците за сравняване,
онагледяването се извършва чрез реални предмети (в случая ученици) и
изработени от учителя модели на знаците > , < и = . Учителят посочва петима
ученици да излязат отпред – един застава до бюрото, останалите – в група в
другия край на подиума, на разстояние от него. Учителят пита:
- Колко деца има до бюрото?
- Едно.
- Колко деца има в другата група на подиума?
- Четири.
- Къде има повече деца?
- Четирите деца са повече от едно дете.
Учителят показва модел на знака „ > “ и обяснява правилната посока на
поставяне (по-широката част е към повечето деца). Същата ситуация се проиграва
и с магнитни фигурки на дъската. Посоката на „отворената уста на крокодила“ е
към повечето предмети.

За изясняване значението на знака „ = “ се препоръчва онагледяване с везна.
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Учениците трябва да знаят, че знакът „ = “ винаги означава, че в дясното блюдо
броят на предметите е равен на тези на лявото блюдо. Учителят онагледява, като
поставя и премахва кубчета от двете ѝ страни и децата непосредствено, нагледно
се убеждават в значението му.
При темата „Число три, цифра 3. Триъгълник“ от области на
компетентност „Числа“ и „Геометрични фигури и тела“ 1-ви клас
(Богданова, Темникова, 2019: 14).
В раздела „Запознаване с естествените числа от 1 до 5 и нула“, в зависимост
от теоретичната математическа основа, учителят използва два вида упражнения:
- Упражнения, основаващи се на теоретико-множествения подход
За онагледяване учителят предлага на първокласниците две конкретни
множества, принадлежащи към един и същ клас. Например при урока „Число
три, цифра 3. Триъгълник“ – 1-ви клас (Богданова, Темникова, 2019: 14) на
дъската чрез магнити учителят показва модели на три пеперудки и три цветчета.
Последователно се ръководи наблюдението:
- Свързваме с линия всяка пеперуда с цвете. Има ли за всяка пеперуда
цветенце?
(учителят свързва)
- Да. Има!
- Какво можем да кажем за пеперудките и цветенцата?
- Пеперудите са толкова, колкото цветенцата и цветенцата са толкова,
колкото пеперудите.

Учениците установяват, че елементите на едното множество са толкова,
колкото са елементите на другото множество и обратно, т.е. броят им е един и
същ. Въз основа на този конкретен опит учителят извежда, че количеството, броят
на пеперудките както и броят, количеството на цветенцата се означават с числото
3.
- Упражнения, основаващи се на аксиоматичния подход
Същността при аксиоматичния подход се състои в това, че всяко ново (за
децата) число се открива въз основа на знанията за предшестващото число чрез
прибавяне на единица. Например при разглеждане на предметно множество от
учениците се изисква да отделят две топчета на сметалото, към него се прибавя
още едно топче и се установява количеството елементи на новополученото
множество.
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При запознаване на учениците с числото три, след като те вече са усвоили
числата 1, 2 и действията с тях, урокът би могъл да започне със следните
упражнения:
Учителят показва две тетрадки:
- Колко на брой тетрадки държа в ръката си?
- Две.
- Взимам още една. Колко станаха тетрадките?
- Три.
Учителят онагледява и на класното сметало, като отделя две топки.
- Колко топчета отделих?
- Две топчета.
- Сега прибавям още едно. Колко станаха топчетата?
- Три.
Учениците повтарят на своите сметала, а учителят обобщава, че когато към
два предмета прибавим един предмет, се получават три предмета.
За онагледяване изписването на цифра на дадено число, учителят следва
последователността:
 Показ на начина на записване;
 Анализ на записа на цифрата – каква форма има, на кои познати цифри
прилича и по какво се различава, какво е пространственото ѝ
разположение в квадратчето;
 Изясняване на елементите, от които се състои и колко на брой са, как са
свързани по между си;
 Демонстрация от учителя върху дъската на начина на изписване;
 Изписване „във въздуха“ от учителя и учениците;
 Организиране на упражнения за децата да изписват цифрата.
Преди да започнат изписването на цифрата на числото три в тетрадките,
учениците изваждат предварително раздадени от учителя бели листи. С молив
изписват няколко цифри на числото три върху листа. Целта не е цифрите да бъдат
изписани красиво, а да се разгледат, да се направи плавен преход от писане върху
по-голямото пространство на белия лист към писане върху по-малко пространство
в малкото квадратче в тетрадката.
При темата „Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване“
от област на компетентност „Числа“ 1. клас (Богданова, Темникова, 2019: 57).
За онагледяване при изучаване на случаи от вида 13 + 5, 18 – 5 и 18 – 13 се
използват
сметалата
или
пръчици.
При
прибавянето
на едноцифрено
число
към
двуцифрено без преминаване на десетицата, като в
случая 13 + 5, учениците трябва да прибавят към
три единични – пет единични пръчици.
Единичните пръчици стават 8 и има 1 снопче от
десет пръчици. Така пръчиците общо стават 18.
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Изваждането се изучава във връзка със
събирането и се онагледява отново с пръчиците.
При 18 – 5 аналогично се работи само с едно снопче
от десет пръчици и 8 единичните пръчици. От
осемте единични пръчици учениците отнемат пет.
Остават три единични пръчици и 1 снопче от десет
пръчици. Получава се числото 13. Записват
числовия израз и правят проверка чрез действие
събиране.
При изваждане на двуцифрено от двуцифрено число от вида 18 – 13 се
онагледяват и двата варианта:
 Първо махаме от единичните пръчици три
и след това от десетиците махаме цялото снопче.
Остават 5 единични пръчици. Получава се числото
5.
 Първо махаме 1 снопче от десет пръчици и
след това от 8 единични пръчици махаме три и
остават 5. Получава се числото 5.
Учениците записват числовия израз 18 – 13 = 5 и правят проверка чрез
действие събиране.
При темата „Час (часа̀, ча̀са)“ от области на компетентност „Числа“
и „Измерване“ 1-ви клас (Богданова, Темникова, 2019: 75).
Понятието времетраене се изучава с неговите две значения – кардинално и
ординално. Урокът започва с припомняне на различните уреди за измерване на
време  различни видове часовници. Запознаването с мерната единица „час“ става
в нагледно-практически план при работа с модел на часовник. Изяснява се какво
показват малката и голямата стрелка. Учителят е посочил положението на
голямата стрелка, когато малката показва точен час. Следват упражнения за
определяне на времето по часовник. Учителят нагласява определен час на своя
модел часовник и пита учениците колко часа̀ показва.
Следват задачи, в които учителят посочва час, като учениците сами трябва
да нагласят положението на малката и голямата стрелка на своите модели на
часовници. В задачите с нагласяне на часовника по зададено от учителя време,
учениците работят на свои модели на чиновете, а учителят следи и извършва
корекции при необходимост. Например:
- Направете вашите часовници така, че да показват 2 часа̀. Къде ще
поставите голямата и къде – малката стрелка?
- Голямата ще посочва нагоре към 12, а малката е насочена точно към 2.
Така часовникът показва 2 часа̀ .
Посочено дете излиза и показва правилното положение на стрелките и на
големия модел часовник на учителя.
За изясняване ординалното значение на понятието времетраене се решават
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задачи, показващи интервал от време. Например:
- Сега часовникът показва 1 часа̀. Колко ще показва след два ча̀са?

Учителят показва, че малката стрелка посочва числото 1. Последователно
отмества едно деление, после още едно деление с малката стрелка.
- След два ча̀са часовникът ще показва 3 часа̀.
Изводи:
Пълноценното формиране на понятия за числата и за операциите събиране и
изваждане до 10 при първокласниците може да се извърши чрез използване в
обучението на различни видове множества, състоящи се от конкретни предмети и
манипулиране с тях.
Тъй като пространствените форми и отношения съществуват в реалния свят
и при обучението в първи клас се изисква да се формират представи за някои
геометрични фигури, най-лесно това става чрез богато онагледяване и прилагане
на метода наблюдение в процеса на обучението, съчетано с практическа дейност.
Получаването на ясни и точни представи за изучавани в първи клас мерни
единици за различни величини може да се осъществи единствено нагледнопрактически.
Заключение:
Спазването на методическите изисквания за онагледяване на новото знание
е от особена важност за обучението по математика в 1-ви клас. Необходимостта
от нагледност се обуславя от една страна от преобладаващата роля на конкретнообразното мислене в единния мисловен процес на малките ученици, а от друга
страна – от абстрактния характер и обобщеността на изучаваните математически
знания в първи клас. Използването на достатъчно нагледен материал в процеса на
обучението съдейства за достъпно и качествено овладяване на знанията и
свързаните с тях умения и за осъзнаване на връзката им с практиката. Голямо е
значението на онагледяването за развитието в единство на конкретното и
абстрактното мислене на учениците, на логическата памет, въображение и др.
Нагледните средства повишават интереса на първокласниците в учебновъзпитателния процес, допринасят за благоприятна емоционална атмосфера в
уроците. Съществена роля за всичко това играе и словото на учителя, в съчетание
с нагледността.
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ПЕКС СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ ОБМЕН НА КАРТИННИ
СИМВОЛИ
Деяна Белчева Нончева
PECS – PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM
Deyana Belcheva Noncheva

Abstract: The problem of alternative systems for training and communication is
especially relevant in Bulgarian special education. In recent years, there has been a steady
interest in one of these systems – PECS. On this basis, the number of publications dedicated to
PECS is constantly increasing.
This article is devoted to the social-communicative parameters of the system. The
development of the idea development is traced. The emphasis is on the nature of the
communication system and its importance for improving communication in children with
autism. Special attention is paid to the PECS training protocol, consisting of six key stages, the
content of which is analyzed in detail.
Key words: communication, communication system, children with autism, picture
symbols

PECS (Picture exchange communication system) е комуникативна система за
обмен на картинни символи, разработена в края на 80-те в САЩ от Lori Frost и
Andrew Bondy като алтернативна стратегия за комуникация при лица от
аутистичния спектър.
Идеята за PECS възниква във връзка с опитите за формиране на навици за
функционално общуване при малки деца (Bondy & Frost, 1994).
На по-късен етап двамата специалисти по патология на езика и речта
основават специализиран център за работа с деца с аутизъм „Пирамида“ в град
Делавер, щата Ню Джърси. Там практикуват висококвалифицирани терапевти по
речта и поведението, психолози със задълбочени познания за същността на
аутизма и неговите специфични проявления, свързани със задържане на детското
развитие. Много скоро след учредяване на центъра се появяват негови филиали на
територията на цяла Северна Америка, а от 1997 г. функционира и
представителство в Англия. С течение на времето системата PECS се
разпространява като метод за обучение на деца, демонстриращи различна
симптоматика от аутистичния спектър.
PECS е прогресивна система, насочена главно към формиране на стремеж у
децата за иницииране на комуникация. Привличането на вниманието на
възрастния към удовлетворяване на конкретни потребности и желания се оказва
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особено трудна задача за неговорещото дете (Georgieva, 2019). Системата е
призвана да го научи на самостоятелност при свързване и започване на общуване
с околните. PECS свежда основната част от комуникативния процес (словесният
обмен) до непосредствен обмен с картинни изображения, което за едни от
„невербалните“ индивиди представлява огромно усилие, а за други – високо
постижение.
Богатият емпиричен опит по отношение на работата с лица с различни
проявления на аутизма показва, че използването на системата може да започне от
ранна детска възраст. На практика децата обикновено нямат развита устна реч или
последната е силно ограничена и се съпровожда с отложена ехолалия.
Систематизираните дейности в PECS се реализират под формата на тренинг,
който може да се провежда в училищни условия и в домашна обстановка.
При конструиране на протокола за обучение и регламентиране на начина за
прилагане на методиката създателите на PECS се позовават на бихевиористичните
схващания на Скинър (1957) за човешкото поведение, отразени в един от найзначимите му научни трудове – „Вербално поведение“. В светлината на неговата
теория се уточнява, че обучението трябва да започва с елементарни искания или
мандреакции (вербално действие, предизвикано от мотивиращи стимули и
подкрепено от тяхното получаване), след което лицето се учи да диференцира
стимули в определена последователност, да съставя прости изречения, да
използва в комуникацията различни граматични категории и форми, да предявява
молби и изпълнява указания и да коментира случващото се в конкретната
ситуация.
В научното съчинение „Вербално поведение“ Скинър предлага описателен
модел на широк клас от вербални действия. Такъв тип поведение се дефинира
като реакция, възникваща в отговор на действията на другите индивиди. В духа на
неговия подход езикът се разглежда като конструкт, който се състои от отделни
функционални елементи – вербални операнти. На всеки оперант съответства
набор от възможни антецеденти (условия) и консеквенти (резултати). Въпреки че
много видове поведения са обусловени от конкретни специфични изменения на
социалната среда, за появата на вербално поведение винаги е необходимо
участието на друго лице.
Според Скинър речта е вид поведение. Следователно тя също е обект на
подкрепление, предвиждане и контрол като всеки друг тип поведение. Всички
фактори, които обикновено влияят на поведението (контрол на стимулите,
значимост на подкреплението), рефлектират и върху вербалните поведенчески
реакции. Уточнява се, че еквивалентната реакция на реципиента спрямо тази на
комуникатора служи като „вербален усилвател“ на неговото поведение.
Основните класове вербални операнти включват няколко типа реализация:
 манд/mand – вербално действие, провокирано от мотивиращи стимули и
подкрепено от тяхното получаване;
 такт/tact – вербално действие, породено от невербален стимул и
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подкрепено от получаване на социален стимул, или с други думи – коментиране;
 дублиране/duplic – вербално действие, предизвикано от друг вербален
стимул и подкрепено от социален стимул. В случая вербалното действие повтаря
вербалния стимул, т.е. извършва се имитация;
 кодиране/codic – вербално действие, възникващо в резултат на друг
вербален стимул и подкрепено от социален стимул. Вербалното действие
трансформира вербалния стимул от устен в писмен или е налице обратният
вариант – писменият стимул се преобразува в устен (например четене на глас или
писане под диктовка);
 интравербализация/intraverbal – вербално действие, провокирано от друг
вербален стимул и подкрепено от социален стимул. Тук се има предвид разговор
или отговори на въпроси.
Систематизираните класове вербални операнти се намират в непосредствена
връзка с предшестващите условия и последствията.
Освен диференцираните словесни патерни е изведена и отделна категория
поведение, номинирана като „комбинирано“ поведение. Поставя се специален
акцент върху едновременното влияние на няколко фактора, които отключват
появата на реакция и упражняват контрол върху нея (например реакция,
намираща се под контрола на комбинацията манд – такт). Издига се хипотезата,
че по-голямата част от използваните в речта операнти са от смесен тип (Bondy,
Tinkany & Frost, 2004).
Основните отличителни маркери на вербалното поведение от другите
поведенчески модели се манифестират чрез възможността за анализиране на
предшестващите детерминанти и последствията, както и източниците на
подкрепление. Разликите между отделните словесни операнти се асоциират с
разнообразните форми или топография на отговорите. Като примери за
топографско поведение могат да послужат вокалната реч и жестовият език, при
които се осъществява диференциално усилване на различни реакции. Към
селективните форми на вербално поведение се отнасят указателният жест,
комуникацията с помощта на картинни символи, напечатани думи, гласови
устройства, пиктограми и др. (Георгиева, 2019).
Протоколът на обучение по PECS е разработен въз основа на концепцията за
функционалния аспект на езиковите единици. Състои се от шест ключови етапа,
съответстващи поотделно на всеки от конкретизираните от Скинар вербални
операнти. В рамките на конкретния етап са уточнени и междинните стратегически
цели, трасиращи пътя към главната цел – успешно овладяване на
комуникативната система (Frost & Bondy, 2002).
На първия етап от усвояване на системата детето се учи на мандреакции и
комбинация от реакциите манд и такт. Осъществява се физически обмен на
предметни картинки/снимки/реални предмети. Участието на двама специалисти
(комуникативен партньор и асистент) елиминира потенциалните възможности от
генериране на зависимост от подсказки. На първия и втория етап детето се
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обучава в използване на един визуален айтъм. Диференцирането на по-голям брой
зрителни стимули се извършва на по-късен етап. Основната цел на тази фаза е
ориентиране на детето в конкретното действие с предметните картинки (подаване
на стимула на лице, контролиращо достъпа до подкрепление). Връзката между
визуалния стимул и подкреплението остава все още стабилна на този етап.
Изследователите споделят мнение, че в началото на обучението промяната на
картинните изображения няма решаващо значение (Angermeier et al. 2008).
Във втората фаза обучението постепенно се усложнява. Извършва се
обобщаване на закрепените навици. Водещото мото е „дистанция и постоянство“.
Увеличава се физическото разстояние между комуникативния партньор и детето.
Тренингът на този етап се провежда в социален контекст. От детето се очаква
спонтанна реакция. Развитието и насърчаването на постоянство и инициатива в
процеса на комуникация е задача от първостепенно значение. Характерно за
втората фаза е постепенното предлагане на разнообразни единични стимули. От
особена важност на този етап е и оборудването на детето с персонален
комуникативен класьор (речник). Специалистите, родителите, всички лица от
непосредственото му социално обкръжение трябва да знаят, че съдържанието на
класьора е основното пособие за използване на алтернативната система за
комуникация. Следователно детето трябва да има постоянен и неограничен
достъп до комуникативното устройство.
Третият етап от PECS е свързан с формиране на умения за различаване на
визуалните стимули (не повече от 2–3 на брой). Отначало се предлагат картинки с
изображения на силно значими за детето предмети и такива, които не са особено
привлекателни за него. Важно условие при ранжирането на картинките е те да
бъдат поставяни на различни места и в различна последователност. Постигането
на висока степен на точност в процеса на обучение изисква специфични
процедури за корекция на грешките.
Усъвършенстването на уменията за дискриминация на визуалните стимули
продължава с използване на подкрепления с еднаква степен на значимост. За
удостоверяване на правилния избор на предмет, адекватен на желанието на
детето, се провежда процедура за проверка на съответствие, която се прилага
периодично в зависимост от броя на диференцираните картинни символи. В
началния етап на тренинга по различаване детето овладява навиците за отделяне
на предпочитания стимул от всички останали, а впоследствие се осъществява
автоматизиране на навика за цялостна диференциация.
На следващия етап на PECS се развиват умения за конструиране на прости
по състав изречения, включващи подлог (обикновено личното местоимение аз),
сказуемо (модален глагол искам), допълнение (конкретно съществително име).
Важно е да се отбележи, че конструкцията „Аз искам“ е представена чрез един
символ. На практика местоимението аз не може да се използва в по-различен
контекст на тази фаза от обучението.
След окончателното сформиране на тази синтактична структура се
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преминава към усвояването на понятия за различните свойства на предметите
(цвят, големина, форма, консистенция, температура, количество), свързани с
конкретните подкрепления. Занятията следва да бъдат планирани по начин, който
да позволява уточняването на антонимни значения (отнасящи се предимно до
качествата на предметите) с цел максималното им асоцииране с подкреплението в
отделната ситуация. Разбира се, научаването на антонимните модели по време на
тренирането на мандреакции не гарантира същия успех на детето в условия на
слухово възприемане и разбиране на свойствата на обектите.
Основно методично правило при прилагане на системата е да не се настоява
за продуциране на устна реч дори при вербални деца. PECS е приемлива
комуникативна стратегия за детето и отказът от страна на специалиста за
подаване на поискания обект, докато то не изговори или имитира думата, може да
възпрепятства неговото желание за спонтанна комуникация. Не е изключено да се
провокира чувство за неудовлетвореност и това да предизвика отказ за
иницииране на контакт.
В края на четвъртата фаза в комуникативната книга на ученика се съдържат
около 25-50 картинни символа, с помощта на които той има реалната възможност
да общува с различни комуникативни партньори.
В този ред на мисли е уместно да се изтъкне обстоятелството, че голяма част
от хората встъпват в комуникация и отделният индивид участва в
комуникативния акт по характерен за него начин. Фактът, че е трудно да се
приеме такъв вид комуникация, каквато предоставя PECS, може да се обясни не
само с проблеми на традиционните педагогически взаимодействия. Както е
известно, комуникацията се осъществява винаги между адресант и адресат. Ако
последният няма възможност или желание за приемане на информацията,
съобщението не може да достигне своята цел, при което не се създават
предпоставки за комуникация.
Показването на картинния символ без използване на други експресивни
средства (устна реч, жестове и др.) не гарантира реализацията на такава форма на
комуникация особено ако получателят на съобщението не е фиксирал зрителната
перцепция и вниманието си върху стимула. От друга страна, получаването на
картинка с ясно маркиран символ, снимка или реален предмет за повечето хора
(при условие, че нямат нарушение на визуалното възприятие) не буди съмнение,
че това е комуникативен знак. В противен случай комуникацията ще бъде
неуспешна, а това често води към отключване на състояния на фрустрация, към
постепенно оттегляне и затваряне в собствен свят.
Има хора, които не притежават умения за иницииране на комуникативна
дейност или не проявяват никакъв интерес към това. В тези случаи системата
PECS се приема като комуникативен метод, който чрез логически организираното
си съдържание позволява на детето да се прояви като инициатор на
комуникацията. Подкрепата под формата на определени структурирани модели е
неразделна част от много педагогически и терапевтични концепции за лицата с
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нарушения от аутистичния спектър (например програмата TEACCH). В този дух
изследователите отбелязват, че детето, което се е научило да пристъпва към
комуникативен акт чрез подаване на картинен символ, прави огромен пробив на
собствената си изолация (Preston & Carter, 2009).
Изборът на картинно изображение и поставянето му в ръката на
комуникативния партньор е абсолютен индикатор за подбуждане към
комуникация от страна на детето. В случая не се придава значение на
осъществяването на зрителен контакт, произнасянето на отделни звукове или
демонстрирането на жест. В същото време именно контактът с очи предизвиква
активен обмен на информация при други форми на поддържаща комуникация.
Често се поставя под съмнение автентичността на комуникация, при която
реципиентът не отправя поглед към различни носители на информация (картинка,
дъска с букви, клавиатура и др.).
Обобщено казано, освен еднозначността на предаваното съобщение,
системата PECS притежава и друго безапелационно преимущество – мотивира
детето да овладява и експериментира разбираеми и възприемливи за „външния
свят“ форми на комуникация.
Достигането и преминаването на петото равнище на PECS дава увереност за
това, че детето не само е развило способността за спонтанно комуникативно
начало, но и умее да отговаря на въпроси от типа „Какво искаш?“. До тази фаза на
тренинг то не е било провокирано чрез вербални въпросителни конструкции.
Следователно научаването на релевантен отговор на формулирания въпрос е
следващата стъпка от обучението. На този етап се използват стратегии
(спомагателни действия, подкрепления), чийто ефект на стимулация се проявява и
при финализиране на обучението по PECS.
На шестия етап от обучението на PECS, който само условно се разглежда
като заключителен, детето се научава да коментира (тактреакция). Началото се
полага чрез усвояване на умения за даване на отговори на въпроси от по-широк
диапазон от въпроси („Какво виждаш?“, „Какво чуваш?“, „Какво имаш?“), след
което се продължава с демонстриране на по-спонтанен „чист“ такт. Впоследствие
всички обекти, участващи в обучението на мандреакции, следва да бъдат
включени и при тренинга на „такт“. Съдържанието на дейностите е в тясна връзка
с основната цел на този етап от системата PECS и на обучението като цяло –
осъществяване на спонтанен разговор. Предоставя се творческа свобода на
специалиста за подбор на дейности, провокиращи интереса на детето и
пораждащи по естествен начин неговите коментари.
Пълноценното преминаване през всички фази на обучението обезпечава на
детето: иницииране на спонтанни искания, наличие на способност за
възпроизвеждане на адекватни реакции на исканията на комуникативния
партньор, умения за коментиране и отговори на коментари, придобиване на
достатъчно голям речников запас. Би било от полза по-нататък изградените
навици да се прилагат с участието на повече по възможност комуникативни
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партньори и привличането на максимално количество стимули при различни
обстоятелства и обкръжение. Това безусловно води към мултиплициране на
опита.
В обобщение може да се посочи, че системата PECS предлага на
специалистите протокол, позволяващ бързо овладяване на навиците за спонтанно
искане, както и на други важни умения за функционална комуникация. Въпреки
значителната необходимост от провеждане на допълнителни изследвания, може
да се отбележи, че PECS подобрява функционалната комуникация, вокалната реч
и стимулира позитивните промени в поведението. Макар че първоначално
системата е предназначена за малки деца с аутизъм, нейни успешни
бенефициенти могат да бъдат представители и на други възрастови категории.
Поради бързото натрупване на известност системата е обект и на твърде
погрешни съждения и митове. Анализът на изследователския материал позволява
да се разсеят по-разпространените от тях чрез строгото придържане към валидни
и коректни данни от проверени литературни източници.
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КОМУНИКАТИВЕН ПРОФИЛ НА ДЕТСКАТА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Радостина Петрова Бояджиева

COMMUNICATIVE PROFILE OF CHILD CEREBRAL PALSY
Radostina Pertova Boyadzhieva

Abstract: Cerebral palsy is one of the most common syndromes, which provokes severe
communication disorders with a strong impact on the child's development, which is why it is the
subject of intensive research. The social significance of the problem is clearly expressed, as the
disability leads to unfitness and inferiority and induces extremely many restrictions both on the
general development of the child and on his social realization. Children with cerebral palsy form
a communicative profile, characterized by a great variety in the clinical picture of the syndrome.
Key words: communication, communication profile, children with cerebral palsy

Терминът „церебрална парализа“ обединява синдроми, възникващи в
резултат на дифузно поражение на незрелия мозък през ранните стадии на
онтогенезата и проявяващи се в неспособност за поддържане на нормална поза и
реализация на произволните движения. Двигателните разстройства (парализи,
парези, нарушена координация, синкинезии) могат да се комбинират с изменения
в психиката, речта, зрението, слуха, с наличие на еписимптоматика, сензорно
интегративна дисфункция. Детската церебрална парализа (ДЦП) се дефинира като
резидуално състояние с непрогресиращ характер, но тъй като детето търпи
развитие, особено в ранна възраст, клиничната симптоматика може да се
видоизмени. Това е в релация с възрастовата динамика на морфофункционалните
взаимоотношения на патологично развиващия се мозък, нарастването на
декомпенсацията, обусловено от увеличаващото се несъответствие между
капацитета на нервната система и предявените от обкръжаващата среда
изисквания към подрастващия организъм.
Сред най-дискутираните въпроси в емпиричните изследвания на
комуникативните нарушения при деца с ДЦП са тези, свързани с тяхната
патопсихология, клиника и терапия (Мастюкова, Ипполитова, 1985; Neilson,
O'Dwyer, 1984). Честотата на речевите разстройства се разполага в порядъка от
70–80%. В техния генезис успоредно с увреждането на определени мозъчни
структури особено значение се придава на вторично недоразвитите или по-късно
появилите се образувания на най-интензивно развиващите се след раждането
отдели на централната нервна система (ЦНС) – премоторно-фронталния и
теменно-темпоралния кортекс. Известно е, че във функционалната организация на
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тези зони водеща роля изпълняват: аферентната импулсация от речевата и
скелетната мускулатура, зрително-слуховите и слухо-зрително- кинестетичните
връзки. Интегрираното възприемане на сетивните сигнали, тяхната обработка,
обобщението и формирането на понятията е възможно само при съвместната
дейност на лявата и дясната хемисфера. Следователно локалните лезии на главния
мозък, задържаният темп на съзряването му, несъгласуваната дейност на
полукълбата са доминанта за разнообразните форми на речева патология.
До голяма степен речевите и езиковите разстройства в нозологичния
комплекс се предопределят от оскъдната предметно-практическа дейност на
децата, бедния жизнен опит и общуването в ограничен социален кръг. В найважния за формирането на речта сензитивен период обикновено детето се намира
в различни лечебни заведения, в които педагогическото взаимодействие отстъпва
място на медицинската интервенция. Отрицателно влияние върху
комуникативното развитие имат и реактивните състояния, възникващи в отговор
на променения динамичен стереотип (Георгиева, 2019).
Особеностите при формирането на речта се проявяват още в предлингвистичния период по отношение на първите гласови реакции. Плачът на
детето е твърде очевиден индикатор за определени личностни емоционални
състояния. Той е силен или типичен израз на първични емоции. Неговата
изразителност, тоналност, интонационна окраска, сила, продължителност и ритъм
позволяват установяване на типологията на нарушението. Плачът на деца с
церебрална парализа се различава в значителна степен от този на здравите деца.
Характеризира се с постепенно затихване, монотонност, аритмичност,
периодични прекъсвания, фрагментарна еднотипност. Неговият електроакустичен
анализ свидетелства за пълно отсъствие на диференциация между честотата на
основния тон и интензитета на звука.
Нарушенията на стволовите центрове за регулация на дишането и
несъгласуваността на работата на мускулите, контролиращи фарингса, ларингса,
артикулационните органи, произвеждат директно негативен ефект и върху
формирането на гукането и лепета в доезиковия период, които имат рудиментарен
характер. Звуковите комплекси са еднообразни, тихи, краткотрайни, без темброва
изразителност.
Речта като конвенционално средство за общуване се развива посредством
движението и в условията на социален контакт, а нейният фундамент се полага
още през първата година от живота на подрастващото дете. Отклоненията в
сензомоторната сфера при дете с тежък двигателен синдром, повлияващи
контрола върху лицевата експресия и жестовете, кинестетичното възприятие,
управлението на дихателната мускулатура, мобилността и артикулационния
отдел, редуцират възможността за самостоятелна реализация в заобикалящата го
среда. Възпроизвежда се непосредствен ефект върху развитието на
комуникативната дейност и психиката като цяло.
Развитието на комуникативната функция при деца с ДЦП се характеризира с
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твърде променлива динамика. В периода между 2-та и 3-та година най-голяма
представеност имат мотивите, формите и потребностите от комуникация.
Последното място се заема от средствата за общуване. Непълноценната говорна
продукция и координация на движенията се отразява неблагоприятно върху
процеса на информационен обмен с възрастните. Несформираната способност за
изразяване на собственото емоционално състояние също рефлектира върху
качествените характеристики на общуването (Смирнова, 2003).
За разлика от здравите деца първите три години на децата с ДЦП са
белязани с пасивност в поведението и липса на желание за сътрудничество с
възрастните. Отсъства стремежът към общуване по собствена инициатива, но при
настойчива мотивация и подкрепа установяват социална връзка. Действията им с
играчки и премети носят едностранчив характер. Превербалната комуникативна
способност за имитация е силно ограничена. Не се наблюдава и тенденция за
споделяне на играта с партньора или насочване на внимание към събеседника.
Оскъдни са ситуациите, в които при контакт с възрастния децата обменят
впечатления и периодично търсят неговото одобрение и внимание. Появата на
експресивно-мимичния компонент, оживения поглед, двигателните спонтанни
реакции е в закъснели срокове, а проявите са краткотрайни, монотонни и слабо
изразени. Налице е предпочитание за употреба на жестове, съпровождани от рязка
промяна на мимиките, и гримаси, носещи подчертан характер на удивление.
Изследователите стигат до обобщението, че през първите три години децата
с церебрална парализа формират същите мотиви и форми на общуване, както при
здравите деца. Важен отличителен признак при двигателния синдром се явява
необходимостта от комуникация, която се манифестира с много по-малък
интензитет. Обяснение за това може да се открие в естествената родителска
хиперопека по отношение на техните деца с ДЦП и слабата познавателна
активност, обусловена от сензомоторната недостатъчност и социалната изолация
в домашни условия. Изоставането в развитието на средствата за общуване е пряко
обвързано с лимита в комуникативната функция, липсата на комуникативен опит
и ограничения капацитет на двигателната сфера.
В предучилищна и училищна възраст децата с церебрална парализа
демонстрират още по-оскъдна езикова способност, а отговорите им са
еднообразни, шаблонни и стереотипни.
Установените комуникативни нарушения се приемат за вторични и
произтичат от: разстройства на двигателната функция; мозъчно увреждане;
продължителна хоспитализация; социално-емоционални проблеми; трайни
физически деструкции.
Опитите на двигателно затормозеното дете за иницииране на разговор често
завършват с неуспех. Трудностите при осъществяване на контакт произтичат
предимно от погрешната интерпретация на неговите погледи, движения, думи.
След несполучливата комуникация при детето се настанява трайно нежеланието
за подемане на нова инициатива.
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Двигателната непълноценност засяга и мануално-жестовата форма на
общуване. Невъзможността на ръцете да изпълняват достъпни за декодиране
жестови структури усложнява предаването на съобщението. Специфичните
комуникативни навици се развиват само в условията на реципрочни опити за
разбиране на информацията.
Все по-голямо социално значение за съвременното общество придобива
проблемът за трудностите в комуникацията между детето с ДЦП и връстниците
му, сложността при адаптация в групата. За пълноценното психическо развитие на
детето е важен не само процесът на общуване с възрастните, особено с
родителите, но специална роля се отдава и на общуването с другите деца.
Въпросът за развитието на комуникативните умения и тяхното значение за
цялостното развитие на детето с церебрална парализа е сравнително малко
проучен, а мотивационният аспект на общуването между дете с атипично
развитие и неговите връстници е сред темите – предмет на бъдещи изследвания.
Първата описателна характеристика в специалната психология на личността
на дете с нетипично развитие принадлежи на Л. С. Виготски. Влиятелният руски
психолог убедително доказва, че всяко телесно несъвършенство се проявява като
фактор, който в някаква степен променя отношението на индивида към
обкръжаващата го среда. Тази трансформация е в основата на социалната
абнормност на поведението (Выготский, 1983). Следователно двигателното
нарушение в синдрома на церебралната парализа се превръща в потенциален
психологически фактор в условията на встъпващ в комуникация с други лица
индивид, който се различава от тях по отношение на своя психофизиологичен
статус.
Един от най-сложните и актуални медико-психолого-педагогически
проблеми е свързан с комбинацията от патологични изменения в опорнодвигателната система и разстройства на речта/езика. На изучаването на децата с
тези комплексни нарушения са посветени редица специални изследвания
(Цветкова, 2015; Ценова, 2012; Мастюкова, 1984; Мастюкова, Ипполитова, 1985;
Duffy, 2005; Love & Webb, 2001 и др.). Специфичните свойства на нарушената
психична функция (речта) и степента на тяхната изразеност се обуславят от
локализацията и тежестта на мозъчното увреждане. В основата на речевата
патология при ДЦП лежи по-късното формиране или недоразвитие на онези
отдели в мозъчния кортекс, имащи пряко отношение към речевата и психическата
дейност.
Клиничните форми на речевите/езиковите нарушения при ДЦП се отличават
с голямо разнообразие, което е в релация с въвлечените в патологичния процес
различни мозъчни структури. Комуникативните разстройства се диференцират
във формите: дизартрия, дисфазия на развитието, нарушения на писмения език.
Под влияние на неблагоприятни екзогенни фактори може да възникне заекване от
невротичен и неврозоподобен тип.
При децата с церебрална парализа с най-висока честота на проявление са
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комуникативните нарушения, които се установяват под различни форми на
дизартрия. Най-представителна класификация на дизартрия при ДЦП предлагат
М. Б. Эйдинова и Е. Н. Правдина-Винарская (по Жигорева, 2006). Описани са
следните форми:
 паретична;
 спастична;
 хиперкинетична;
 смесена;
 рудиментарна.
Извеждането на таксономичните единици се основава на доминантните
клинически признаци. Инспирира се идеята за общ механизъм на увреждане на
общата двигателна и артикулационната моторика. В по-късни изследвания на Е.
М. Мастюкова и М. В. Ипполитова (1985) се уточнява и разширява представата за
единния патогенетичен механизъм на речевите/езиковите и двигателните
разстройства при ДЦП.
Артикулационните нарушения от типа дизартрични са водещ компонент в
симптомокомплекса на нарушението. При особено тежки поражения на ЦНС
може да се наблюдава ярко изразена патология на дейността на артикулационната
система, която се идентифицира като анартрия – пълно или почти пълно
отсъствие
на
звукопроизношение
вследствие
на
денервацията
на
речедвигателните мускули. Тя се наблюдава при всички форми на церебралната
парализа, но най-често – при двустранната хемиплегия. Тези деца рядко
посещават общообразователните заведения и обикновено пребивават в домашни
условия. Родителите търсят усилено консултации със специалисти.
Традиционните методи на обучение и езикова терапия не дават положителен
резултат. Последното налага пренасочване на вниманието към ресурсите на
алтернативната комуникация (Георгиева, 2019; Георгиева, Вълчев, 2018).
Ефективността на логопедичната интервенция при различните форми на
дизартрия е в субординация спрямо правилната идентификация на вида и
използването на диференцирани методи за корекция. При разработването на
терапевтичните схеми се отчитат водещите симптоми в различните форми на
дизартричния синдром.
Трудностите при осъществяване на социалните връзки или недостатъчно
квалифицираната психолого-педагогическа практика генерират вторични
емоционално-поведенчески отклонения при децата с патология на опорнодвигателната система. Някои от тях демонстрират повишена раздразнителност,
двигателно безпокойство, а при други се наблюдава индиферентност, апатия,
равнодушие. Лесната ранимост, депресивните нагласи, резервираността,
недружелюбността са типични свойства в психологичния профил на ДЦП. Част от
децата в тази категория се отличават с дисонанс в процеса на развитие на висшите
психични функции, който се проявява чрез сравнително съхранени гнозисни
познания за идентификация, класификация, диференциация на обектите на фона
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на силно нарушена праксисна способност. Дял от популацията включва случаите,
при които двигателният синдром не се съпътства от дизартричен, докато при
други деца с комбинирани нарушения (ДЦП и дизартрия) се регистрира запазен
интелектуален капацитет, добър когнитивен домейн, липса на особености в
емоционално-волевата регулация. Очевидното разнообразие в клиничната
картина на синдрома е детерминирано от мащабите и обхвата на мозъчните
поражения.
Сред различните нарушения на речта с най-голяма сложност за диагностика
и корекция се обособява особена форма на езикова патология, която в
специализираната литература има различни терминологични обозначения като
„алалия“, „дисфазия на развитието“, „вродена афазия“. В контраст на дизартрията,
при този тип нарушение не се регистрират дисфункции в артикулационния
праксис, биомеханичните възможности за правилно произношение на почти
всички речеви звукове са съхранени. Затруднена е обаче реализацията на знаково
равнище. При сензорната форма на алалия преимуществено е нарушено
разбирането на речта въпреки съхранения слух и познавателна активност. За тези
деца е характерна повишената емоционална възбудимост, двигателното
безпокойство,
неустойчивостта
на
слуховото
внимание,
по-ниските
интелектуални нива. Сензорната алалия е с преобладаващо присъствие при
хиперкинетичната форма на детската церебрална парализа.
Заекването
при
децата
с
ДЦП
обикновено
има
сложен
невротичен/неврозоподобен генезис – възникването на общоговорното
разстройство е обусловено от психотравми и органични поражения на
речедвигателната функция. Органичното заекване при ДЦП често се появява на
фона на малкомозъчна или екстрапирамидална дизартрия, които се
характеризират със силно изразени хиперкинези в речевата и фациалната
мускулатура, устойчивост на симптомите и резистентност към терапията.
Децата със синдорма на ДЦП трудно овладяват писмената форма на речта.
Нарушенията в писмената комуникация обикновено се съчетават с недоразвитие
на устната реч/езика и се проявяват при различни форми на дизартрия.
Своеобразните затруднения при формиране на писмената комуникация се
реализират като разнообразни вариации на четивни и писмени грешки,
интерпретирани като придобити симптоми на писмения език. Нарушенията на
четивната и писмената дейност в условията на ДЦП могат да бъдат
детерминирани от ограниченост в очните съдвижения, диссинхрон на
успоредността на зрителните оси, стесняване на зрителното поле, специфични
оптикогностични разстройства. Наблюдава се недостатъчност при реализацията
на сложните операции на писмено кодиране и декодиране. Несформираността на
умствените действия в полето на звуковия анализ, на зрително-моторната
координация, липсата на визуални впечатления и представи, дефицитите в
оптико-пространствения гнозис са неразделна част от специфичните трудности в
процеса на ограмотяването.
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Комплексният скрининг на деца с ДЦП, основан на системния подход към
изучаване на речевата функция, позволява разглеждането на комуникативните
нарушения в ракурса на тяхната структурна и семантична цялостност.
Преобладават изследванията, при които се констатира своеобразие при
овладяването на лексикалния и граматичния аспект на речта.
Статусът на речта, равнището на нейното развитие се счита за значим и
обективен показател за много страни в човешката психика.
Речевата патология при синдрома на детската церебрална парализа има
сложна природа поради множеството органични системи, участващи в езиковата
реализация. Нарушаването или отпадането на някоя от тях предизвиква сериозни
последици в цялостното развитие на детето. Познаването на комуникативния
профил на децата с ДЦП е важна предпоставка за създаване и импликация на
релевантни и съответстващи на индивидуалните специфики образователни и
социални програми, които могат да се прилагат при различни условия – училище,
дом, професионални заведения, социални институции и други микроструктури.
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ПСИХО-СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЦА
С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ
Бисера Иванова Герлимова

PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH
MULTIPLE DISABILITIES
Bisera Ivanova Gerlimowa

Abstract: Multiple disabilities are a category whose heterogeneity is determined by the
number, nature, degree of primary and secondary developmental disorders, the specifics of their
combination. These features can be specified in various aspects. The article presents the degrees
of mental development, as well as the peculiarities of the emotional-volitional sphere and
disorders in sensory modulation. A descriptive analysis of the different levels of socialization in
the considered category of children was made.
Key words: psycho-social characteristics, mental development, socialization, children
with multiple disabilities

В специално-педагогическия ареал се откроява група деца, която не може да
бъде отнесена към съществуващите категории нарушения, поради комбинацията
от различни нарушения от първичен характер. Множеството увреждания са
особен феномен, характеризиращ нестандартна ситуация на развитие на детето
(Георгиева, 2019; Цветкова, 2015; Левтерова-Гаджалова, 2002).
Психическото развитие на децата с множество увреждания протича в
специфичните условия на възприемане и взаимодействие със заобикалящата
среда. Информационният дефицит в сетивните канали е бариера, задържаща
всички възможни форми на развитие на детето. Съчетанието на първични
нарушения повлиява неблагоприятно когнитивния статус и когнитивното
функциониране на детето. Повишената изтощаемост на психичните процеси се
характеризира с ниска работоспособност, умора, емоционална лабилност, което
намира отрицателен израз във формирането на личността.
Психическо развитие
Отличителна характеристика на децата с множество увреждания е
умствената изостаналост, която може да се прояви от лека до тежка и дълбока
степен. Утвърждава се мнението, че дори при съхранен интелектуален потенциал,
се отчита изразена задръжка в развитието на психическите способности. М. В.
Жигорева (2006) представя три степени на психическо развитие при децата с
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множество нарушения, като предлага базови характеристики на всяка от тях.
I (ниска) степен на психическо развитие е представена от неголяма група
деца с множество увреждания. Отбелязват се устойчиви нарушения на психичната
дейност, проявяващи се отчетливо в емоционалното, когнитивното и езиковото
функциониране. При малък брой деца се отчита формален контакт с възрастните,
често се наблюдават случаи на пълен отказ от сътрудничество. Пасивността и
силно минимизираната потребност от общуване, слабият интерес към
обкръжаващия свят възпрепятстват процеса на формиране на комуникативна
компетентност и комуникативно поведение. Дълго време децата остават на ниво
ситуативно-личностна форма на общуване. Засилени са предпочитанията към
телесния контакт, а в качеството на основни средства за комуникация встъпват
лицевата експресия, жестовете, отделните вокализации. Подражателната
способност не е сформирана, в отделни случаи присъстват оскъдни опити за
имитация. Общоизвестен факт е, че уменията за имитация са в основата на
познавателното, лингвистичното и социалното развитие. На практика децата са
способни да имитират лицево-експресивни модели още през първите дни след
раждането. В рамките на 4-ти5-ти месец бебета инициират вокално
взаимодействие чрез гукане, смях и плач за привличане на вниманието на
околните. На около 8 месеца те започват да имитират двигателни модели –
пляскане и махане с ръце. До 18-месечна възраст детето се научава да имитира
елементарни действия, като удряне по барабан, посочване на отделни части на
тялото си или поставяне на предмети по някои от тях.
При децата от първа степен на психическо развитие отсъстват умения за
саморегулация и контрол, налице е висока степен на инертност. Приемането на
помощ е силно редуцирано. Зоната на близкото развитие е значително
ограничена.
II (средна) степен. Тази степен на развитие е достигната от най-голям
относителен дял деца. Съществуващите нарушения, представящи сложната
структура на нарушението, обуславят неравномерно изменение на отделните
аспекти на психичната дейност. Някои от психичните процеси са недостъпни, а
други се отличават с относително положителна динамика на развитие.
Когнитивният профил на тези деца се характеризира с ниска степен на развитие
на нагледно-действеното и нагледно-образното мислене. Нагледно-действеното
мислене еволюира като изходен, начален стадий на интегративния мисловен
процес. Той се проявява в най-ранна детска възраст. Като манипулира с играчки и
предмети, детето формира образи, въз основа на които достига до определено
заключение за свойствата на обектите. Нагледно-образното мислене също
протича на базата на образен материал, който обаче се подлага на трансформация.
Пораждането на перцептивни или представни образи изпреварва процеса на
изграждане на понятия и съждения. Последните са атрибути на абстрактнологическото мислене, при което индивидът се дистанцира от сензорните свойства
на обектите. Преходът към този тип мислене е изключително затруднен при
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децата от средната степен на психическо развитие. Не се владеят интелектуалните
операции, явяващи се основните компоненти на мисловната дейност: анализ,
синтез, сравнение, обобщение. Вниманието е недостатъчно устойчиво. Отбелязва
се изоставане в моторното развитие (двигателна неловкост, тромавост,
недостатъчна координираност). Степента на изразеност на двигателните проблеми
варира от моторна неловкост и затруднения при формиране на предметните
действия до тежки опорно-двигателни нарушения, характеризиращи се с
невъзможност за самостоятелно задържане на тялото в седяща позиция и
реализация на произволни движения. Възможна е емоционална и социална
незрялост, затрудняващи социокултурната адаптация. Въпреки това при тези деца
се отчита по-добра перспектива за интеграция в обществото. Те демонстрират
адекватно поведение, енергичност и решителност в действията си, което е добър
аргумент за положителна прогностична оценка.
III (по-висока от средната) степен. За децата от трета степен на психическо
развитие е характерно сравнително ранното усвояване на нормативни
поведенчески модели, както и на достатъчен обем умения и навици за
самообслужване, комуникация, игрови опит.
Обща черта във формирането на мисловните процеси е непълноценното
овладяване на сложните ментални операции – анализ, абстрахиране, обобщение. В
същото време голяма част от децата проявяват способност за решаване на сложни
когнитивни задачи, за пренос на усвоените знания в нови и различни ситуации. В
процеса на самостоятелната дейност при изпълняване на задачи децата използват
цялата запазена сетивност (остатъчно зрение, остатъчен слух, вибро-тактилна
чувствителност). Констатират се по-добре развити характеристики на вниманието
(устойчивост, концентрация, превключваемост). Адекватните и разнообразни
емоционални прояви отразяват по-високо ниво на психическа регулация, а поголемият баланс на нервните процеси възбуждане и задържане обезпечава
формирането на поведенческите контролери. От друга страна, частичната или
пълната загуба на зрителната и слуховата функция (самостоятелно или в
комбинация), нарушенията на опорно-двигателната система, проблемите в
психическото развитие значително ограничават канала за информационния обмен
и възможностите за съзнателно и планомерно развитие на речта.
Дейността на децата се отличава с по-целенасочен, произволно управляем и
мотивиран характер. Голямо значение придобива постигането на определен
резултат. Налице е положителна динамика в изменението на личностните
компоненти: правилна преценка на ситуацията, диференцираност на
емоционалните реакции спрямо похвали и порицания, осъществяване на контрол
върху собствените действия, умения за използване на предложената помощ.
Въпреки трудностите при адаптацията към образователния процес децата от
всяка степен на психическо развитие могат да се обучават в обикновения клас на
общообразователната система. За детето с множество нарушения училищната
микросреда се явява мощен ресурс за развитие. Съвместното обучение на децата
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има позитивен ефект по следните причини: първо, в социален аспект ролята на
училището е много висока. Децата се учат да взаимодействат помежду си. Те
получават уникален опит в интеракциите. Второ, на здравите деца присъствието
на дете с множество увреждания също се отразява положително – децата се учат
на толерантност.
Често срещано явление при нетипичното развитие е епилепсията. За една
част от децата прилаганата терапия има добър ефект, но при други деца се срещат
неконтролируеми форми на епилептичния синдром. Като постоянна
характеристика на индивидуалното развитие на детето се очертават и различните
соматични заболявания.
Емоционално-волева сфера
Отбелязва се изявено присъствие на аутистична симптоматика и
разстройства на емоционално-волевата сфера. Конкретизира се широк спектър от
емоционални разстройства: хипертимия (болестно преобладаване на стеничните
емоции – силна радост, веселие, гняв), еуфория, дистимия (болестно
преобладаване на астеничните емоции – мъка, тъга), дисфория (комбинация на
мрачно настроение с гняв, злоба, избухливост), страх, тревога, емоционална
амбивалентност, паратимия (несъответствие между емоционалната реакция и
повода за нейното възникване), емоционална инконтинентност (невъзможност за
овладяване и задържане на чувствата), апатия.
Сензорна интеграция
Отчитат се особености на сензорната интеграция, обозначени като сензорноинтегративна дисфункция. Нарушенията в сензорното модулиране се проявяват
под формата на хиперсензитивност и последвалите защитни реакции по
отношение на определени стимули или във вид на активно търсене на
специфични усещания (Георгиева, 2019). Последното може да се възприема от
околните като необичаен и неприемлив модел на поведение. Miller (2014)
дефинира три основни категории в класификационния модел на сензорната
дезинтеграция:
 сензорни нарушения на реакцията, свързани с регулирането на отговора
на сензорните стимули;
 сензорно базирано нарушение на моториката;
 сензорно разстройство на дискриминацията – изразява се с трудности при
интерпретацията на специфичните характеристики на сетивните
дразнители (интензивност, продължителност, скорост и време). Може да
засегне всяка от сетивните системи.
Социализация
Нееднократно беше подчертавано, че тежките множествени нарушения
представляват не сбор от отделни ограничения, а сложно, качествено ново
явление с друга структура, различаваща се от всяка от съставящите я
подструктури. Различните нарушения упражняват своето влияние върху индивида
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не поотделно и поединично, а в съвкупност, като образуват сложни комбинации.
Това предполага подкрепа, чийто обем надхвърля размера на интервенцията,
прилагана при единствено по вид нарушение (Apler, 2002; Blank & Milewski, 1981;
Duffy, 2005). Обхватът и качеството на своевременната рехабилитация определят
степента на автономност на детето и възможността за пълноценното му и
ефективно участие и адаптация в социума. Моделът на социализация на М. В.
Жигорева (2006) описва три равнища:
Ниско равнище. Децата не инициират контакт със специалиста. Изпитват
трудности при взаимодействие с връстниците. Демонстрират индиферентно
отношение към комуникативния партньор. При някои от децата не се отчита
корелативна реакция спрямо вербалната продукция на събеседника следствие на
лимитираното разбиране на речта. Отсъстват конвенционални средства за
общуване. Вместо тях се използват изолирани жестове, погледи, кликове. Слабата
представеност на комуникативните умения кореспондира с липсваща или
ограничена сфера на самообслужване. Адекватните действия в социално значими
ситуации са сведени до минимум. Децата не проявяват интерес към играчки, не се
привличат от идеята за целенасочени действия с предмети. Наблюдава се превес
на манипулативните действия. Активното изследване на физическия и социалния
свят е в зачатък.
Средно равнище. Децата, намиращи се на средно ниво на социално развитие,
се разделят в две подгрупи. По съответните показатели първата подгрупа
(квалифицирана още като погранична) е под средното равнище на психическо
развитие. Определящ за установяването на социален контакт при децата от тази
подгрупа се явява миналият опит от тяхното сътрудничество със специалистите.
Разбирането и използването на речта се развива в по-широк диапазон. Децата
реагират на името си, продуцират лепетни думи и словосъчетания, следват
елементарни словесни инструкции. Социално-битовите умения също имат подобър статус. При някои деца с психопатоподобни форми на поведение се
регистрират несформирани в пълнота рецептивни умения, което провокира откази
за изпълнението на указания. В тези случаи положителен резултат може да се
постигне чрез многократно и настойчиво повторение на инструкциите,
подкрепено от някакъв стимул (храна, предпочитана играчка, любим предмет). По
отношение на обектите от непосредствената физическа и социална среда децата
от първата подгрупа проявяват избирателен интерес, задържат погледа си върху
тях, правят опити за имитация на действия. Те познават членовете на семейството
си, своя специален педагог, възпитател. Като цяло се отбелязва готовност за
подходящи реципрочни активности с възрастните.
Втората подгрупа заема междинна позиция, гравитираща близо до границата
на високото равнище. Една част от децата се затрудняват при започването на
контакт поради нерешителност, колебливост, неувереност в собствените си
възможности, а друга – с готовност и удоволствие пристъпват към изпълняване на
комуникативни задачи в рамките на комуникативната ситуация, но се изморяват
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бързо, пренасочват вниманието си в друга посока. При взаимодействието с
връстниците им също се наблюдават две поведенчески дименсии: установяване на
дружески връзки, подчертан стремеж към сътрудничество и пасивност, слаба
общителност, предпочитание към уединение, самоизолация. Децата от втората
подгрупа разполагат с актив от определени комуникативни умения, макар че се
констатират пропуски и несъвършенства при овладяването на речева
компетентност. Липсват умения за свързани изложения на молби, желания,
предложения, а използването на диалогичната форма на реч е непълноценно.
Устната реч се намира в начална фаза на формиране. Продуцират се отделни
звукове, думи с леснодостъпни фонетични позиции, звукоподражателни
комплекси. Речта на децата с множество нарушения, едното от които е ДЦП или
друг паралитичен синдром, се характеризира с монотонност, еднообразие,
моносилабичност и висока степен на неразбираемост. При зрителна дисфункция
се отбелязват ограничен лексикален фон и еднословни изказвания. Разбирането е
в рамките на несложни инструкции.
Високо равнище. Децата с високо равнище на социализация имат добре
развита комуникативна способност. Бързо и лесно установяват непосредствен
контакт с възрастните, проявяват висока комуникативна активност към
връстниците си. Формират адекватна оценка за отношението на възрастните към
тях, сензитивни са към колебанията в техните реакции, демонстрират адекватен
емоционален отговор на тези поведенчески промени. Знаят имената на родителите
си, на децата в групата, възпитателите, педагозите. Имат правилна самооценка за
постъпките си. Децата с проблеми при усвояването на речта се затрудняват във
висока степен при организацията на собственото си комуникативно поведение,
което намира отражение при общуването с околните. Назрява вероятност от
възникване на чувство на незаинтересованост при осъществяването на контакта,
понижава се нивото на речевата активност. В същото време в пределите на
всекидневния живот речта на детето удовлетворява напълно неговите
потребности от комуникация.
От изложените факти следва, че високоспециализираната медицинска и
здравна грижа не е достатъчен фактор за психическото развитие на детето с
множество увреждания. Ефективните и нестандартни решения, гъвкавите и
креативни модели на взаимодействие ще позволят минимизиране на негативните
последици от нарушенията и ще благоприятстват адаптирането на всяко
конкретно дете към все по-динамичната социална среда.
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