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СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ  

ИЛИ ЗАЩО СИ СТРУВА ДА УЧИМ РУСКИ ЕЗИК ДНЕС 

 

Резюме: В доклада се разглежда въпроса за ролята и значението на 

руския език като един от международните езици в съвременния свят, за 

особеното място на руския език в историята и съдбата на България.  

Представят се възможностите и перспективите за използването му от 

носителите на български език в професионалната им реализация и за 

усилване на взаимодействието и сътрудничеството в различните области на 

живота. 

Ключови думи: руски език, международен език, култура, 

взаимодействие, сътрудничество, български език, професионална 

реализация, приобщаване към културата, диалог 

 

mailto:tystoyanova@pushkin.institute


 
 
 
 

10 
 

Човешкият език е феномен – сложно и нееднозначно явление. Преди 

всичко той е средство за общуване, комуникация. Но всеки език е също така 

символ на страната, в която той съществува, функционира и се  развива. 

Езикът  едновременно е продукт и отражение на културата на народа. Тук 

трябва да отбележим, че езиците са различни, но не по своето значение, а по 

разпространението си (просто някои езици са имали / имат повече късмет)...  

Ролята и значението на езиците в глобалния свят зависи от ролята и 

мястото страната в света –  в политическата, икономическата, военната 

област, в сферата на науката, образованието, културата. Съществуват 

различни периоди в историята на всяка държава – както периоди на 

развитие, разцвет и мощ, така и на застой, слабост и упадък.  

Трябва да кажем, че днес, в XXI век, ролята на Русия в глобалната 

политика и икономика отново става все по-забележима. Русия е част от 

световната политика и икономика, въпреки множеството фактори, които се 

оказват препятствия. И именно този факт до голяма степен определя и 

нарастващото значение  на  руския език днес: интересът към Русия поддържа 

интереса към руския език. 

На руски се говори на е само в Русия. Той е официален език и в 

Беларус, в държавните учреждения в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. 

Русски език активно се използва от гражданите на много страни на 

територията на бившия СССР. Това явление има редица исторически 

основания. Освен това руският език е официален език в много  

международни организации (ООН, ЮНЕСКО, МОК, МВФ, СЗО и т.н.).  

Според данни на Россътрудничество, руският език заема 6 място в 

света според броя хора, които говорят на него (на 1-во е английският, на 2-ро 
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– китайският, на 3-то – хинди, на 4-то – испанският и на 5-то – арабският 

език). 

По разпространение той заема 8-мо място (преди него са китайският, 

испанският, английският, арабският, хинди, бенгали и португалският език) . 

И в интернет руският език също  е изключително популярен – намира 

се на 2-ро място.  Руският е един от най-превежданите езици. 

Днес на руски говорят 146 милиона човека – граждани на Русия, и 

още 127 милиона – в чужбина. 

От всичко казано дотук става ясно, че руският език е един от най-

говорените в света. Той е един от международните езици.  
През последните години в Русия се провежда достатъчно активна 

държавна политика за усилване позициите на руския език в света. Това до 

голяма степен също води до повишаване интереса към руския език. Като 

резултат се отбелязва увеличението на  чуждестранните студенти в руските 

университети и институти. Сега в Русия учат около 320 хиляди 

чуждестранни студенти, или това е 8 процента от общото количество на  

студенти в страната. По думите на Вячеслав Никонов, председател на фонда 

«Русский мир», Русия днес вече е една от страните-лидери, чиито 

образователни услуги се предлагат на международния пазар (около 7% от 

износа в тази област) (Никонов, 2020) 

Въпросът за чуждите езици днес е изключително актуален. Даже 

децата разбират колко е важно в глобалния свят да знаеш езици.  

Защо учим чужди езици? Вероятно всеки има отговор на този въпрос. 

Безусловно в тази сфера има и мода, и политически стереотипи, конюнктура, 

и множество други фактори. 



 
 
 
 

12 
 

Съществуват множество мотивационни теории. Учените делят 

мотивите за изучаване на чужди езици на: външни и вътрешни (Гетьманенко,  

Герлован,  Барбанягрэ, с. 105),  инструментални и интегративни (Гарднер, 

Ламберт) и т.н. 

При избора на чужд език първият подход е утилитарен, прагматичен. 

Той се определя от бъдещите перспективи, които получаваме от езика. 

Вторият подход ние нарекохме «романтичен», защото той е 

продиктуван от сърцето ни и е свързан с интереса към културата на дадена 

страна, или с произхода на човека, или с необходимостта от общуване с 

приятели и т.н, и т.н.  

Естествено езикът е инструмент за разбиране. Без език  е невъзможно 

осъществяването на каквото и да било взаимодействие – във всички сфери 

на човешката дейност. 

Защо руският език е популярен днес?  

Нека разгледаме основните причини поради които много хора от 

различни краища на света днес избират да учат руски език. 

• Русия днес наистина е страна на възможностите, бизнеса, 

инвестициите, съвременното производство.  

Много чужди граждани избират да градят кариера тук, тъй като се 

създават  благоприятни условия за професионална реализация на 

висококвалифицирани специалисти-чуждестранни граждани – те имат 

възможност да получат вид на жителство и даже гражданство. Много 

отрасли на икономиката и науката ги привличат (космически технологии, 

нефтодобив, атомна енергия, атомна промишленост, медицина, 

фармацевтика, педагогика и т.н.). 
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Разширяването на икономическите и търговските връзки с Русия е 

един от водещите аргументи в полза на изучаването на руски език. 

• Русия винаги е била лидер в научната мисъл. И днес тя играе важна 

роля в развитието на науката и технологиите (без космическите 

технологии на Русия, без Роскосмос трудно можем да си представим 

доставянето на американски космонавти на Международната 

космическа станция). 

Днес руските учени развиват важни за човешкия живот 

междудисциплинарни области –  между биология, химия, генетика, 

медицина, биоинформатика, физика. Изследвания се провеждат в най-

перспективните направления на науката и технологиите. 

• Знанието на руски език дава достъп към не много скъпо, но 

качествено образование.  

Руската  образователна система е наследница на богатите традиции и 

положителния опит на страната в образователната сфера и се ползва с 

авторитет и признание в останалия свят.  

Днес много  чуждестранни студенти имат възможност да учат 

безплатно, като използват държавните квоти.  

Учените в диалог със своите руски колеги могат да участват в 

интересни проекти, да обменят опит, да решават съвместно актуални научни 

задачи. 

• Много хора от всички краища на света днес искат да научат руски 

език, за да се докоснат до богатата руска култура – да четат в 

оригинал произведенията на великите руски класици, да гледат в 
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руските театри гениални постановки, да почувстват настроението в 

музикалните произведения на прочутите руски композитори... 

Руският език заема особено място в живота на славянските страни, в 

частност, в историята и съдбата на България (славяните са достатъчно 

голяма общност със своята специфика и различия). Диалогът между нашите 

два езика и култури е многовековен. Руският и българският са 

близкородствени езици. Преминали са през периоди на взаимно влияние. 

Давали са и са получавали един от друг изключително много (в периодите на 

формиране на литературните си форми), използват кирилицата и макар че са 

от различни групи (източно- и южнославянската) се възприемат без особени 

трудности от носителите си.  

Повечето от българите, които говорят руски днес, са представители на 

по-старото поколение, за което изучаването на руски език беше 

задължително в училище, а също така хората, получили образование в 

тогавашния СССР. Но в същото време, много млади хора днес отново 

избират да учат руски език. Близкородствените отношения играят 

съществена роля при избора му. Те способстват за лесното му възприемане и 

появата на усещането, че всичко разбираш. 

Факт е, че руският е най-популярният, най-разпространеният 

славянски език.  

Не по-малко важен е фактът, че той отразява близка до българската 

култура. Това е огромно предимство за носителите на български език, които 

днес са потопени в западната култура. Тази култура не винаги е понятна и 

съдържа ценности и приоритети, достатъчно далечни от традиционните 
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български приоритети и ценности. И обратно, руската култура носи 

ценности, които не са чужди на българския народ.  

«Основното различие в ценностните приоритети на руската и 

западната култура  се състои в това, че в западните ... култури в центъра на 

ценностните йерахии се намира личността, а в руската такъв център са 

човешките отношения, дружбата, общуването. Общуването е признато за 

една от най-важните ценности в руската култура» (Богданова, 2020). 

Близката култура е гаранция за разбиране в комуникативния процес. 

Хората с различни култури често не стигат до взаимно разбиране (даже при 

отлично владеене на езика). 

С близостта на руската и българската култура, но и с много други 

исторически фактори (те са известни на всички и са част от общата ни 

история) е свързано традиционното чувство на уважение към Русия и 

руснаците в България, независимо социално-политическия контекст в 

различни моменти. Силните културни и исторически връзки улесняват 

взаимодействието и сътрудничеството в много области на човешката 

дейност. Задълбочаването на учебните, културните и научните контакти 

разширяват възможностите за професионална реализация като крайна цел на 

обучението по руски. 

Днес в България живеят достатъчно голям брой рускоговорящи 

граждани (това са мигранти, съпрузи в смесени бракове, хора, инвестирали в 

българската икономика, собственици на имоти, туристи). Създават се 

условия за използването на руски както в професионалната сфера в областта 

на туризма, бизнеса, юриспруденцията, така и областта на 

междуличностното общуване. Това отбелязва и Михаил Швидкой, като 
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описва положението на руския език в съвременна България и 

необходимостта от различни специалисти, които знаят руски език – от 

нотариуси и лекари до продавачи и сервитьори. «Именно затова днес 

руският език, който преди  четвърт век загуби привилегирования си статус 

на задължителен в България, заема стабилно позициите на втори чужд език 

след английския, изпреварвайки немския и френския» (Швыдкой, 2016).  

Руският език дава предимства на младите хора в България (особено 

на бъдещите специалисти в областта на педагогиката). Тези предимства се 

определят от следните обстоятелства: 

• В България днес руският език е на 2-ро място между изучаваните 

чужди езици и в училищата и университетите.  

В това отношение България е лидер на Балканския полуостров. 

Особено активно се изучава руски език  в българските детски градини 

(съществуват около 3 000 групи, в които 62 000 деца изучават руски език). В 

това отношение ситуацията в България се определя като уникална, тъй като 

не е характерна за другите балкански страни (Акимова, с. 303–304). 

Обучението, което се залага в детските градини е много важно за създаване 

на траен интерес към руския език и руската култура и по-нататъшното му 

развитие. 

• От друга страна на пазара на труда се наблюдава недостиг на 

специалисти-учители по руски език, недостатъчно са също русистите 

и бъдещите русисти в българските университети. 

В университетите сега се обучават едва 400 русисти и 2000 човека с 

други специалности, но изучаващи руски език. Това значи, че скоро няма да 
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има достатъчно както учители по руски език, така и специалисти, които ще 

ги обучават бъдещи учители (Акимова, с. 304).   

Тази ситуация дава добър шанс на младите педагози (с различни 

специализации). Те могат да съвместяват педагогическата специалност с 

преподаване на руски (в предучилищната система или в другите 

образователни нива – в начален или среден курс). Знанието на руски би било 

огромно предимство за успешна професионална реализация както в 

България, така и извън нейните граници. 

Изучаването на руски език е голямо предизвикателство за българите 

днес. В процеса на изучаването на езика получаваме възможност да видим и 

разберем много неща в себе си и за себе си, но от един малко по-различен 

ъгъл. Това е възможност не само да открием другия, другата култура, но и 

възможност да  открием, осъзнаем и покажем себе си в диалог и 

взаимодействие, което без съмнение води до взаимно обогатяване. А също 

така до възраждане на икономическите и социалните контакти между двата 

народа. 

Запознанството със съвременна Русия си струва – това е нова, 

интересна страна, много близка, но абсолютно непозната, по-точно не-

Опозната. Страна за пътешествия и среща с уникални природни и културни 

обекти, с открити хора. Разбира се, най-добрият ни помощник в това 

запознанство и пътешествие може да стане руският език. Тогава към 

останалите предимства от изучаването на езика ще можем да прибавим още 

едно  – удоволствието и радостта, удовлетворението и позитивният резултат 

от срещата със страната и езика. 
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Днешните млади хора са активни, открити, гъвкави и независими. Те 

не знаят какво значи да живееш без избор. Правото на избор е едно от 

висшите права на човека. Руският език като алтернатива на западните езици 

в съвременна България дава възможност на младите хора за проява на 

независимо поведение в предсказуемия глобален свят с определени 

доминиращи фактори. 
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ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУ-

РЫ: ЗАДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

Аннотация. Цифровая культура создает возможности для расширяюще-

гося участия граждан, не являющихся профессиональными учеными, в 

развитии научных знаний на условиях волонтерства. В статье описан фе-

номен гражданской науки как практики участия граждан в сборе научных 

данных, проверке гипотез, проведении экспериментов. Гражданская 

наука реализуется  в форматах, допускающих разные варианты взаимо-

действия с научным сообществом и институциями – от патерналистского 

подчинения академическим стандартам до активного участия граждан в 

их выработке. Феномен гражданской науки нуждается в широкой экспер-

тизе и исследованиях со стороны таких социо-гуманитарных наук как 

философия, этика, правоведение, политические и управленческие науки, 

науки об образовании. 

 

Ключевые слова: наука, гражданская наука, «народная наука», цифрови-

зация, культура, цифровая культура 
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Цифровая культура, которая начала формироваться в 80-ых годах ХХ 

века, активно развивается в  настоящее время. Этот период развития челове-

чества отличается высоким динамизмом всех сфер жизни общества.Важным 

фактором цифровизации и одновременно проявлением этого процесса стало 

производство и трансфер знаний на небумажных носителях c  использовани-

ем широкого спектра медиаканалов. 

 В обществе знаний наука и сопряженные с  научным  развитием тех-

нологии оказываются в фокусе общественного осмысления. С одной сторо-

ны, общество вдохновлено успехами науки, особенно биомедицинских наук, 

связывает с научно-технологическим развитием решение широкого спектра 

глобальных и локальных прикладных проблем, доверяет ученым экспертам. 

С другой стороны, общество негативно реагирует на непрозрачность науки с 

точки зрения ее целей, на бюрократизацию и институциональную автоно-

мию науки, на возрастание рисков и негативных последствий использования 

знаний для человека и человечества, на претензии научно-технологических 

модификаций объектов всферах высокой неопределенности и двойного 

(мирного и военного) применения результатов познания.  Процесс цифрови-

зации способствует быстрому и простому доступу к научным знаниям, экс-

пертным заключениям и аналитическим докладам. Граждане, не обладая 

предметной глубиной дифференциорованных научных знаний, не выходя на 

уровень методологии междисциплинарного синтеза знаний, участвуют в 

дебатах и занимают активную позицию по вопросам оправданности разви-

тия тех или иных направлений науки (редактирование генома эмбрионов, 

биотехнологии, атомная медицина и энергетика и так далее) [Брызгалина, 

Киселев, 2020].  
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Цифровые возможности для научных коммуникацийи информирова-

ния общественности о результатах деятельности ученых и академических 

институций приближают ученых к обществу. «…Новые медиа создали спрос 

на «хипстерскую науку», интегрированную в программные платформы для 

смартфонов и «нарезанную» небольшими порциями в формате увлекатель-

ных видеороликов. Быть ученым сегодня — это модно, это значит работать 

в хакерском пространстве и выкладывать фотографии лабораторных экспе-

риментов и оборудования в Instagram. Образ дружелюбной науки сменился 

образом гражданской и fan-науки, где границы между научным и ненаучным 

знанием размыты и медийная составляющая оказывается порой более важ-

ной, нежели научная». [Абрамов, Кожанов, 2015, С.47] 

Цифровая культура создала условия для новых форматов взаимодей-

ствия ученых и граждан. Обратим внимание именно на двусторонний харак-

тер взаимодействия науки и общества. Преобладание одностороннего влия-

ния ученых на общество через предоставление знаний, распространение ме-

тодологических стандартов, рациональных объяснений и академических 

ценностей сохраняет свою актуальность, но в современных условиях оно 

дополняется обратным процессом, когда гражданское обществообретает 

силу и способность через активную позицию влиять на управленческие ре-

шения, фиксирующие направления научно-технического развития.  

Интерес к науке и технологиям на фоне доступности цифровых 

устройств, их включения в повседневную жизнь людей привел к формиро-

ванию феномена так называемой «гражданской науки». «Призыв «одомаш-

нить», расколдовать научную практику, сделать ее частью повседневной 

жизни обычного человека, нивелировать тот разрыв, который присутствовал 
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между теми, кто может создавать и теми, чей удел оставаться в роли пассив-

ного потребителя, стал одним из наиболее часто воспроизводимых ритори-

ческих фигур движения» [Филатова, 2020, С.57]. 

Гражданская наука становится механизмом демократизации науки, 

особенностью которого является то, что активная общественность не просто 

принимает участие в различных исследованиях по сбору метаданных, но и 

определяет вектор развития научно-технической политики [Железняк, Се-

рёдкина, 2016].  

 Возможно выделить несколько вариантов взаимодействия сообще-

ства ученых с наукой в рамках гражданской науки. 

Первый вариант характеризуется тем, что граждане-добровольцы на 

условиях волонтерства привлекаются учеными в проекты по сбору данных 

для решения научных задач. В таких случаях цели проекта, дизайн исследо-

вания, область привлечения волонтеров и форматы их участия определяются 

учеными. Научное сообщество создает площадку для краудфандинга, целью 

которой становится пополнение научных, в первую очередь эмпирических, 

знаний. Например, «полевой» американский проект «eBird» приглашает ши-

рокую общественность со всего мира размещать на сайте проекта фото-, 

аудио- и видеоматериалы наблюдений за птицами, используемые в даль-

нейшем орнитологами в исследовательских целях.  

Обычные граждане при патерналистком надзоре ученых приглашаются 

участвовать в процессе сбора данных при стандартизированных способах 

получения результатов в фиксированных режимах доступа и оформления 

результатов. Этот вариант складывания гражданской науки можно назвать 

«крауд-наука», поскольку, по сути, имеет место сотрудничество обычных 
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людей и ученых. В таких проектах на цифровых площадках на условиях 

добровольности объединяются интеллектуальные (знания, когнитивные 

навыки), временные и материальные (мощности компьютеров) ресурсы ради 

разделяемых сообществом ученых и обычных граждан целей.   

Привлечение к исследования обычных граждан приводит к накопле-

нию огромных массивов данных. Так в марте 2020 года ученые Калифор-

нийского института в Беркли - создатели проекта «SETI@home» — системы 

распределенных вычислений для анализа сигналов в поисках внеземной 

жизни — объявили о его приостановке. Этот проект, существующий с 1999 

года, былнаправлен на анализ зафиксированных приходящие из космоса 

шумов с целью поиска в них сигналов, полученных с телескопа Аресибо 

в Пуэрто-Рико, которые, возможно, имеют искусственное происхожде-

ние. Привлечение к проекту неспециалистов позволяло добавить дополни-

тельные мощности, необходимые из-за огромного числа поступаемых сиг-

налов. Проект был приостановлен в силу огромного объема данных и сни-

жающейся научной ценности полученных данных. За время работы про-

граммы несколько миллионов человек собрали огромное  количество ин-

формации, теперь ученым нужно провести анализ результатов работы доб-

ровольцев.  

Еще один пример - известный молекулярно-биологический проект 

«Rosetta@Home». Это проект добровольных вычислений, направленный на 

улучшение точности и надежности методов протеомики. В проекте для ин-

тернет-пользователей открывается доступ к компьютерной программе для 

расчета пространственной структуры белков на основе знания их аминокис-

лотной последовательности. Проект имеет фундаментальный характер, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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вносит вклад с в  прикладные исследования для борьбы с такими болезнями 

как рак, малярия, болезнь Альцгеймера, сибирская язва и другими генетиче-

скими и вирусными заболеваниями. Этот пример биологического проекта 

можно охарактеризовать как ускорение приращения научного знания при 

привлечении потенциала лиц, не являющихся экспертами. В этом проекте 

научная деятельность реализуется в доступных форматах, например игро-

вых. Соревновательный компонент дополнительно стимулирует волонтеров 

быстро и качественно выполнять работы по проекту, что способствует 

быстрому достижению релевантных научных результатов. Так частью про-

екта является видеоигра, в которой специальные термины заменены метафо-

рами обычного языка, что позволяет гражданами, не имеющим специальной 

подготовки, вполне успешно решать научные задачи. 

Второй вариант гражданской науки подразумевает, что добровольцы-

волонтеры могут участвовать в сборе данных, верификации научных дан-

ных, проверке гипотез, при том, что критерии верифицируемости и содер-

жание гипотез определяются академическим сообществом, добровольцы 

следуют за критериями научности, но не находятся под контролем соб-

ственно научного сообщества. Приведем пример. Одна из самых популяр-

ных карт распространения новой коронавирусной инфекции была создана не 

корпорацией, а индивидуальным волонтером - 17-летним Ави Шиффманом, 

школьником из США. Создатель сайта просил поддержать его работу, купив 

ему чашку кофе через специальную краудфандинговую платформу. 

В рамках такого варианта развития гражданской науки возникает воз-

можность перехода научных инструментов не от профессионала - любите-

лю, но и от профана профану. Так, в  2015 году выпускник Чикагского уни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ko-fi.com/avischiffmann
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верситета Джошуа Зайнер (JosiahZayner) наладил выпуск коммерческих 

наборов, которые позволяют в домашних условиях редактировать геномы 

бактерий, дрожжей и других организмов с использованием системы 

CRISPR/Cas9. Целью создания набора была популяризация последних до-

стижений генной инженерии, но возможности достижения с помощью при-

бора релевантных научных результатов обращает внимание на появление 

возможностей для использования вне лабораторий  технологий двойного 

назначения, с неотрефлексированными социальными, биологическими, эти-

ческими и правовыми последствиями вторжения в геном живого.  

Третий вариант гражданской науки связан с проведением гражданами-

практически полного цикла исследований – от постановки научных задач, 

выбора способов их решения, получения результатов до их интерпретации.  

Примера такого варианта гражданской науки присутствует в социогу-

манитарной сфере. Современные форматы исторического знания демон-

стрируют даже не взаимодополнительность усилий профессионалов и люби-

телей, а складывание ситуации доминирования источников и форм истори-

ческого знания, связанных с обыденным сознанием, над профессиональным 

историческим знанием. События прошлого и их оценка в информационной и 

дополненной реальности складываются из персонифицированных фактов о 

событиях, которые обладают различной степенью достоверности. Через 

средства массовой информации, через современные технологии сохранения 

исторической памяти процессы структурирования, сохранения и воспроиз-

водства исторического опыта все в большей степени коррелируют с дея-

тельностью и позицией обычных людей. При этом возможна гиперболиза-

ция случайных исторических фактов, их субъективизация, принципиальная 
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неполнота образа прошлого, что приводит к распространению исторической 

мифологии. В историческом познании возникают уникальные формы сра-

щивания экспертного и профанного знания (исторические квесты, компью-

терные игры на историческом материале, исторические реконструкции и так 

далее) при доминировании непрофессионального познания.   

В данном варианте гражданской науки возможна и ситуация самоэкспе-

риментирования, когда объектом экспериментальных интервенций стано-

вится как правило сам волонтер-доброволец, выступающий одновременно в 

статусе субъекта, принимающего решение о добровольном информирован-

ном участии в эксперименте. В результате повседневная жизнь обычного 

человека становится ареной научного поиска, а процесс получения знаний 

локализуется вне специализированных  лабораторий. В явном виде приме-

ром такого варианта гражданской науки является «селф-трекинг» («self-

tracking»). Селф-трекинг можно рассматривать как частное  проявление яв-

ления  «лайфлоггинг» («life-loggin») – постоянного цифрового фиксирова-

ния обыденной жизни -  и подразумевать под этим систематическое самона-

блюдение («self-surveillance») и самоконтроль за телесным состоянием и 

психическим статусом с помощью цифровых устройств.   

«Селф-трекинг – постоянный сбор и оценка связанных с самим собой 

данных в повседневной жизни - будь то количество шагов, сожженных ка-

лорий, частота сердечных сокращений, характер сна или настроение - с ис-

пользованием цифровых технологий» [Heyen, 2020].  Использование цифро-

вых устройств и приложений, социальных сетей и специализированных сай-

тов придает легкость и необременительность практикам самоконтроля за 

множеством параметров (уровень сахара, продолжительность и структура 
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сна, уровне стресса, частота сердечных сокращений, менструальный цикл, 

состав крови, уровень оксигенации и так далее). Пользователи устройств 

дают разрешение на использование (передачу, обобщение и хранение) дан-

ных в анонимизированном виде.  

Еще одним примером проявления третьего варианта отношения между 

научным сообществом и научными волонтерами являетсябиохакинг, в кото-

ром«…знания используются для того, чтобы «взломать» привычную работу 

сознания и создать свою версию - более эффективную» [Петров, 2019]. Дея-

тельность биохакеров направлена на взламывание естественной заданности 

тех или иных параметров функционирования собственных организмов на 

основании научных данных и гипотез.  Для интервенций в собственную те-

лесность, влияния на когнитивные функции или психологические процессы-

биохакеры могут использоваться опубликованные научные данные, или са-

ми получать данные на основании применения к самим себе научных мето-

дов. Совпадающие в данном случае процессы получения знаний и их прак-

тического применения для целей улучшения телесной и психической сферы 

имеют следствием то, что человек выступает «как непосредственный потре-

битель того, что производит технонаука. Вместе с тем человек является и 

мишенью, на которую направлена активность всего технонаучного комплек-

са»[Юдин, 2016, С.6 ] 

Описанная авторская типология вариантов гражданской науки и при-

веденные примеры становленияв ХХI веке массовой вовлеченности граждан 

в постановку научных задач, получение знаний (преимущественно на эмпи-

рическом уровне научного познания) и их верификации дают общее пред-

ставление о гражданской науке. Речь может идти уже не просто о формиро-
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вании отношения неспециалистов к специализированной сфере науки и тех-

нологий в целом, или к отдельным секторам науки и технологий. Фактиче-

ски сегодня складывается новый вид деятельности неспециалистов в специ-

ализированных сферах.  

 При складывании феномена гражданской науки происходит транс-

формация этоса науки. К традиционным субъектам - ученым и научным ра-

ботникам, коллективам исследователей – присоединяются обычные граж-

дане, охваченные верой в научно-технологический прогресс. Фактически 

при вовлечении в производство знаний неспециалисты могут рассматри-

ваться в этом качестве как представителиэтоса науки. Они привносят в сло-

жившиеся в научных коллективах системы академических ценностей, кото-

рые передаются в науке посредством традиции, личные ценностные матри-

цы. Следование личным ценностным матрицам не проходит этап согласова-

ния с нормативностью научного этоса, что в перспективе может кардиналь-

но изменить статус науки как деятельности, ориентированной на ценности 

гуманизма и предосторожности. Приведенные выше примеры показывают 

сколь сегодня тонка грань между носителями профанного знания и этосом 

науки.  

Феномен гражданской науки должен стать предметом рефлексии со 

стороны представителей социо-гуманитарного знания. В силу того, что про-

явления гражданской науки отражают характеристики постнеклассической, 

междисциплинарной,  ценностно-ориентированной науки как социального 

института, их концептуализация требует как предметной глубины отдель-

ных гуманитарных и социальных дисциплин, так и междисциплинарного 

синтеза знаний.  Без дифференциации на выделенные в статье варианты от-
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ношений между научным этосом и волонтерами опишем ключевые задачи 

для исследования гражданской науки представителями отдельных дисци-

плин.  

Для философского уровня анализа значимо выделение сущностных ха-

рактеристик гражданской науки, осмысление возникающих новых форм ор-

ганизации научного знания при сращивании науки и технологий. Требует 

социально-философского обоснования и оценки потенциал гражданской 

науки через определение приоритетных направлений и индикаторов оценки 

эффективности,  определение актуальных и потенциальных стейкхолдеров 

проектов которые относятся к гражданской науке. 

При социологическом изучении этоса науки актуален анализ целепола-

гания ученых при взаимодействии с волонтерами, отношение к гражданской 

науке научных институций, отдельных направлений и коллективов. Для 

анализа социальной реальности социологами предметом исследования мо-

жет стать отражение в гражданской науке процессов генетизации и медика-

лизации общества, прагматического понимания знания как объекта техноло-

гического воплощения, изменение отношений к знанию как общественному 

и личному благу. Различия общественных установок в отношении науки 

(достаточно вспомнить споры сциентистов и антисциентистов, техноопти-

мистов и технопессимистов) предопределяют различный уровень готовно-

сти граждан к включению в проекты гражданской науки. Для общества 

весьма чувствителен вопрос о возможном появлении новых оснований для 

стратификации с точки зрения доступа в гражданскую науку.  

Для этика гражданская наука ставит вопросы относительно соблюде-

ния академических норм при работе в коллективах, включающих экспертов- 
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специалистов и носителей профанного знания, занимающихся наукой в 

формате «хобби», создание и соблюдение режимов подотчетности и откры-

тости информации для всех участников проектов. Гражданская наука пре-

дельно обостряет проблему авторства.   

Для юриста обращение к гражданской наукеставит новые вопросы о 

применимости существующей правовой базы к гражданской науке. Требует-

ся анализ необходимых изменений национального законодательства, позво-

ляющих ввести существование гражданской науки в правовое поле.  Юрис-

пруденция сталкивается с вопросами регулирования самоэкспериментиро-

вания и экспериментирования с участием людей в научных целях, правовых 

мерах для охраны автономии и предотвращения дискриминационных отно-

шений между людьми. Слияние науки  с информационными и коммуника-

ционными технологиями обостряет вопросы о человеческой жизни и телес-

ности как о данных, вызвая, тем самым, опасения по поводу защиты этих 

данных, их конфиденциальности и приватности. Возможные дискриминаци-

онные и стигматизирующие последствия исследований, проводимых в 

гражданской науке и связанных с нею институциях, на макро- и микросоци-

альном уровнях, а также на индивидуально-биографическом уровне, требу-

ют опережающего правового регулирования. 

При активном внедрении проектов гражданской науки в сферу обы-

денной жизни граждан вторгается большой пласт специализированной лек-

сики, анализ которой требует усилий филологов. Психологические пробле-

мы понимания и принятия научной информации объясняют участие в иссле-

довании гражданской науки психологов.  
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При недостаточности базового уровня знаний населения для адекват-

ного понимания смысла научной информации потребуется целенаправлен-

ное формирование пула научных коммуникаторов – специалистов в уста-

новлении коммуникативных взаимодействий между учеными и гражданами. 

При недостатке специалистов велика опасность стигматизации отдельных 

социальных групп и/или индивидов, исходя из ассоциированных с ними 

данных. Определенный уровень информационной открытости является есте-

ственной предпосылкой для развития гражданской науки.На повестке дня 

разработка моделей коммуникационной открытости научных институций, 

заинтересованных в привлечении к проектам волонтеров. Однакосуществует 

риск неэтичного и даже криминального использования данных сторонними 

агентами.  

Расширение проектов гражданской науки на разные области знаний и 

практик ставит образование перед лицом новых вызовов, усиливает внима-

ние не только к знаниевым,  но и воспитательным задачам образования.  

 Особые задачи возникают для сферы политического управления 

наукой. Управление наукой - один из видов социального управления, под-

держивающий целенаправленность и организованность научного и образо-

вательного процессов. В управлении ключевой вопрос – это вопрос о целе-

полагании, о том результате, ради которого выстраивается наука на уровне 

государства, и этот вопрос нуждается в явном прояснении в проектах граж-

данской науки. С учетом развития гражданской науки могут быть пере-

осмыслены проблемы обеспечения государственной безопасности и модели 

государственного регулирования развития фундаментальных и прикладных 

исследований. 
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Проблема соотношения глобальных, национально-государственных 

интересов и интересов индивида в развитии науки приобретает экономиче-

скую размерность во множестве вопросов:  у кого право собственности на 

научные  результаты у волонтера или ученого? возможно ли оформление 

патента на научные результаты и методики для непрофессионалов?  Распо-

лагается ли гражданская наука  в поле актов солидарности человечества или 

это новая форма частного присвоения индивидуальных и коллективных уси-

лий? Наука все больше конституирует себя как экономический порядок, по-

мещая рост научного знания в контекст экономического развития. Возника-

ют противоречия между добровольным пожертвованием волонтеров и воз-

можной коммерциализацией результатов их деятельности.  

Таким образом, феноменгражданской науки, проявляющийся в раз-

личных форматах взаимодействия этоса науки и научных институций с 

гражданами-волонтерами с целью приращения научных знаний, требует си-

стемного междисциплинарного анализа с целью прояснения его статуса и 

перспектив.  
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CITIZEN SCIENCE AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE: 

TASKS OF HUMANITARIAN REFLECTION 

 

Abstract. The digital culture creates opportunities for the increasing participa-

tion of non-professional citizens in the development of scientific knowledge 

through volunteering. The article describes the phenomenon of citizen science 

as a practice of citizen participation in the collection of scientific data, testing 

hypotheses, and conducting experiments. Citizen science is implemented in 

formats that allow options for interaction with the scientific community and in-

stitutions - from paternalistic subordination to academic standards to active 

participation of citizens in their development. The phenomenon of civil science 

needs broad expertise and research from such social and humanitarian sciences 

as philosophy, ethics, jurisprudence, political and managerial sciences, and ed-

ucational sciences. 

Keywords: science, Citizen science, "folk science", digitalization, culture, 

digital culture 
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Аннотация. Автор доклада считает, что образование в современных 

условиях есть мощное средство демонстрации интеллектуального 

потенциала на мировой арене. В связи с этим представил существующий 

опыт суверенного Казахстана по осуществлению межкультурной 

коммуникации в сфере высшего образования. В докладе приводятся 

наглядные примеры и факты по данному вопросу из опыта международного 

сотрудничества Кызылординского университета им.Коркыт Ата с ведущими 

вузами мира. 

Особенностью межкультурной коммуникации в области образования 

является то, что в рамках данного направления исследуется феномен обще-

ния представителей различных культур по модернизации педагогической 

системы образования с ориентацией на лучшую практику мирового 

образовательного пространства. 

Ключевые слова:  коммуникация, межкультурная коммуникация, 

высшее образование, международное сотрудничество, интеграция 
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Образование - одно из основополагающих факторов, играющих важ-

ную роль в современном мире и определяющих основы экономического и 

социального прогресса как человечества в целом, так и отдельных госу-

дарств и народов. Благополучие любого государства, результаты его разви-

тия практически во всех сферах  и направлениях деятельности в первую 

очередь зависят от уровня образованности его граждан. 

 Сегодня во всём мире в области  образования сложилась устойчивая 

тенденция к интернационализации и интеграции. Развитые страны усилива-

ют конкурентную борьбу за лидерство в мировой системе образования, что в 

современном обществе является одним из наиболее эффективных инстру-

ментов влияния на международные события. В этих условиях роль системы 

образования в формировании навыков реализации межкультурных комму-

никаций, в воспитании межкультурных компетенций у личности, у гражда-

нина страны чрезвычайно актуальна и значима.  

Безусловно, наиболее важной деятельностью любого государства в 

гуманитарной сфере является деятельность, направленная  на воспитание и 

образование подрастающего поколения. В соответствии с этим и строится 

политика, проводимая руководством государства в области образования.В 

Республике Казахстан основными целями системы дошкольного, среднего 

общеобразовательного, высшего и послевузовского образования являются:  

-формирование общенаучной и общекультурной подготовки лично-

сти, 

- социальная адаптация человека к жизни в обществе,  

- воспитание гражданственности и любви к Родине, 
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- обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих 

и специалистах, 

- переподготовка и повышение их квалификации. 

Состояние образования в Казахстане, начиная с 90-х годов ХХ века, 

можно охарактеризовать философской категорией «движение»: идет актив-

ный поиск социальных, педагогических новшеств, адекватных целям 

системы образования.  

Всем известно, что со дня обретения Казахстаном независимости, 

одним из важных векторов государственной политики стало создание новой 

модели казахстанской системы образования с учетом складывающихся 

политических, экономических и социальных условий. Правовой основой ее 

реализации были первые законы: «Об образовании» (1991) и «О высшем 

образовании» (1993) с соответствующими поправками, которые вносились в 

них периодически в течение всего времени их действия. Реформирование 

системы образования  проходило в несколько этапов: 

- 1991 - 1993гг. – этап становления законодательной 

базы; 

- 1993 – 1995гг. – этап концептуального пересмотра 

содержания образования на всех уровнях; 

- 1996-1997гг. - этап  продолжения работы по 

концептуальному  обновлению  содержания образования  и начала 

реализации долгосрочных государственнных программ по 

разработке учебников нового поколения и информатизации  

системы образования; 
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- 1998- 2001гг. – этап разработки и утверждения 

документов стратегического характера: «Закон об образовании в 

РК» (1999), Государственная программа «Образование» (2000),  

Программа  экологического  образования (1998 ) и др.   

В последующие годы значительными документами  становятся 

Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан (2009),  Государственная программа развития образования РК на 

2005-2010гг., Государственная программа развития образования РК на 2011-

2020гг.,  Государственная программа функционирования  и развития языков 

на 2011-2020 гг., Государственная программа развития образования и науки 

РК на 2016-2019гг.,Государственная программа развития образования и 

науки РК на 2020-2025г гг. и др. Для научно-методического обеспечения 

реформирования образования создан ряд специализированных институтов и 

центров. По поручению Первого Президента страны Н.А.Назарбаева 

открыта Казахская Академия образования с институтами общего 

образования, воспитания, профессионального образования и центром 

непрерывного образования, созданы Национальный центр государственных 

стандартов и тестирования, Республиканский центр информатизации 

образования. Согласно указанным документам, основными базовыми 

характеристиками проводимой в настоящее время реформы системы 

образования  являются: 

- опора на имеющийся структурный  потенциал системы 

образования,  накопленный  в предыдущие годы; 
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- преобразование структуры  образовательных 

учреждений с учетом условий и потребностей рыночной 

экономики; 

- создание в сфере образования новых учебных структур; 

- дифференциация подходов к преобразованию разных 

ступеней образования, особенно при реформировании высших 

ступеней образования; 

- укрепление экономической базы образования и 

расширение форм каналов финансирования данной сферы; 

- сохранение государственного контроля за качеством 

образования и разработкой приоритетных направлений и 

программ образования. 

За основу реформирования и модернизации образования в Казахстане 

была взята  система развитых стран, предусматривающая  программную 

дифференциацию, ориентированную на переход от « образования для всех» 

к модели «образование по выбору»,  «образование в течение всей 

жизни».Республика Казахстан является первым Центрально-Азиатским 

государством - членом Болонского процесса и полноправным участником 

Европейского пространства высшего образования.Дата 11 марта 2010 года 

вошла в историю казахстанского высшего образования как День подписания 

Болонской Декларации по решению Комитета Министров образования 

стран-участниц Болонского процесса (46 стран). Наша республика стала 47 

страной-участницей Болонского процесса. 

Данный принцип «образование через всю жизнь» особенно актуаль-

ным становится в наши дни.   Сегодня одного фундаментального образова-
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ния становится недостаточно на одну человеческую жизнь, каким бы бле-

стящим оно не было, человеку постоянно приходится добирать информа-

цию, чтобы идти в ногу со временем. Потому что человечество столкнулось 

с явлением ежедневно сменяющихся технологий, внедрения инноваций, и в 

связи с этим необходимостью постоянного самообразования, получения но-

вых квалификаций. Постоянное обучение и образование для современного 

человека – это, в первую очередь, гарант его конкурентоспособности. 

Современная казахстанская система образования находится в стадии 

динамичного обновления, импульсом которому послужили, с одной сторо-

ны, процессы реформирования общества в целом, а с другой - логика разви-

тия самой образовательной системы. Система  образования в республике 

развивается в направлениях повышения её дифференцированности, вариа-

тивности, интегрированности образовательных программ, гуманизации и 

гуманитаризации образования. Признание необходимости инновационных 

преобразований в педагогической науке способствовало появлению  инно-

вационных школ, таких, как Назарбаев Университет, Назарбаев 

Интеллектуальная Школа, внедрению в педагогический процесс новых тех-

нологий; переходу на 12-летний цикл обучения в общеобразовательной 

школе, переходу на многоуровневую подготовку специалистов – 

бакалавриат, магистратура, PhD докторантура;  обучение студентов  по 

академической мобильности, внедрение полиязычного образования; на сме-

ну традиционно-исполнительской деятельности педагога приходит деятель-

ность проблемно-исследовательского, творческого характера, состав 

педагогических кадров улучшается качественно в режиме повышения 

квалификации через созданные Центры «Орлеу» и Педагогического 
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мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», разработавших 

совместно с международным экзаменационным советом Кембриджского 

университета многоуровневые программы курсов повышения квалификации 

казахстанских учителей с использованием лучшего мирового опыта. 

Максимальный успех в модернизации системы образования Казах-

стана, может быть, достигнут лишь при условии, если все программные 

установки, положенные в образовательную политику, сумеют вобрать в себя 

максимум возможного из положительного потенциала, накопленного миро-

вым опытом. В Казахстане  на сегодня организационной основой нацио-

нальной образовательной политики является Государственная программа 

развития образования и науки РК на 2020–2025 годы [1].Программа направ-

лена на повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского об-

разования и науки; на воспитание и обучение личности на основе общечело-

веческих ценностей; на увеличение вклада науки в экономику страны. 

Высшее и послевузовское образование в Казахстанеразвивается в 

этом направлении.Так, компания QuacquarelliSymonds (QS)  опубликовала  

результаты ежегодного рейтинга вузов QS WorldUniversityRankings 2021. В 

список лучших попали 10 казахстанских университетов. Лучший результат 

показал КазНУ имени аль-Фараби – 165-е место [2]. 

В настоящее время в Казахстане совместно с зарубежными вузами 

ведется обучение по дву-дипломным образовательным программам, внед-

ряются  образовательные программы на английском языке, идет процесс 

расширения академической и финансовой самостоятельности вузов, привле-

каются зарубежные топ-менеджеры, ученые для организации учебной и 

научной деятельности вузов, подписываются меморандумы, международные 
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соглашения и договора  в области образования и науки, устанавливаются 

тесные контакты и др. В Казахстане открылись совместные Казахско-

Турецкий, Российско-Казахстанский, Казахстанско-Египетский, Казахско-

Американский, Казахско-Немецкий, Казахстанско-Британский технические 

университеты.  

Сейчас  международное образование занимает важнейшее место в си-

стеме межкультурных отношений, современные тенденции  в области обра-

зования убедительно демонстрируют основные проблемы и перспективы  

мирового сообщества.  Казахстан установил научно-образовательные связи 

со многими странами мира:с  Шанхайской организацией сотрудничества, со 

странами Восточной Европы, с арабскими странами, со странами 

Центральной Азии, со странами ЕврАзЭс и др.  

Уважаемые коллеги!Хочется отметить особые связи в  

областимежкультурной коммуникации  Республики Казахстан с Российской 

Федерацией. В этом направлении важную роль сыграли и играют первые 

принятые  после приобретения независимости нашей республикой Согла-

шение о сотрудничестве в области образования между Государственным 

Комитетом Российской Федерациипо высшему образованию и Министер-

ством образования Республики Казахстан  от 23 апреля 1993 года (вступило 

в силу со дня подписания, является бессрочным), Соглашение между Пра-

вительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федера-

ции о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 28 марта 

1994 года (Утверждено постановлением Правительства Республики Казах-

стан от 12 ноября 1998 года №1160), Соглашение между Министерством 

образования и науки РК и Министерством образования и науки РФ об усло-
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виях деятельности общеобразовательных учреждений с казахским языком 

обучения города Байконыр от 21 ноября 2006 года.  С Республикой Болгария 

у нас также тесные связи на основе  действующего Соглашения между 

Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, 

Министерством здравоохранения, образования и спорта Республики 

Казахстан и Министерством образования и науки Республики Болгария о 

сотрудничестве в области образования, подписанного от 15 сентября 1999 

года.  

Мы рады сотрудничеству, всегда поддерживаем и стараемся работать 

в направлении развития  и совершенствования межкультурных отношений в 

области образования и науки. Кызылординский университет им.Коркыт Ата,  

в котором я работаю на протяжении уже 40 лет, тесно сотрудничает более с 

80-ьюведущими университетами мира, стипендиальными программами, об-

разовательно-научными организациями. 

В рамках данных соглашений Стороны осуществляют сотрудничество 

в форме эквивалентного обмена: студентами на полный курс обучения, профес-

сорско-преподавательским  составом для чтения лекции; обмена аспирантами, 

стажерами, магистрантами и докторантами по различным направлениям 

науки,а также сотрудничество  в проведении совместных научных и научно-

исследовательских программ и проектов, проведениии научных работ в 

научно-исследовательских  учреждениях, на промышленных предприятиях, 

вузах, технопарках другой страны, совместных полевых исследованийй и 

экспедициий, проведениии совместных семинаров, научных конференцийй, 

рабочих встреч и выставок и др. Так, в направлении  подготовки научных 

кадров высокой квалификации – докторов PhD философии - по 
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образовательной программе «Педагогика и психология» и «Педагогика и 

методика обучения в начальной школе»  в университете им.Коркыт Ата, 

начиная с 2013 года, большую роль сыграли ученые из ведущих вузов 

Российской Федерации, как Институт стратегии и развития образования 

Российской Академии образования, Институт психологии Российского 

государственного гуманитарного университета,Оренбургский 

государственный университет, Российский экономический университет 

им.Г.Плеханова, Казанский Федеральный университет. Благодаря их 

качественным консультациям, чтению лекций, проведений занятий 

докторанты успешно защищают свои диссертационные исследования.С 

2018-2019 учебного года в рамках Программы Министерства образования и 

науки Республики Казахстан «Привлечение зарубежных ученых и консуль-

тантов в ведущие вузы Казахстана» приезжала известный  не только в 

Болгарии, а и за ее пределами, ученый, доктор педагогический наук, 

профессор Тракийского университета Стойкова Жанета Добрева.Целью ви-

зита ученых в соответствии с условиями программы является: проведение 

консультаций и чтение лекций магистрантам и докторантам PhD, руковод-

ство диссертационными работами докторантов PhD, помимо данных видов 

работ привлеченные ученые-консультанты читали лекции студентам и кур-

сы для преподавателей.Профессор Стойкова Жанета является  научным 

консультантом  3-х докторантов, обучающихся вуниверситете им.Коркыт 

Атапо образовательной программе «Подготовка учителей без предметной 

специализации» (6D010200-Педагогика и методика начального обучения»). 

Докторанты в 2019 году прошли научную стажировку в Тракийском 

университете на педагогическом факультете. Благодаря данной программе, 
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во-первых, значительно была расширена география партнерских контактов 

университета, во-вторых,ее  (программу) можно рассматривать как форму 

межкультурных коммуникаций: они способствуют изучению иностранных 

языков, позволяют познакомиться с культурами других народов, способ-

ствуют социализации обучающихся, развитию их адаптивных и коммуника-

тивных навыков.  

В заключении отметим, что  вышеперечисленные данные  

констатируют факт о том, что межкультурная коммуникация Республики 

Казахстан в области  высшего послевузовского образования идет форсиро-

ванными темпами и имеет широкий спектр деятельности. Межкультурная 

коммуникация и международный культурный обмен занимают важнейшие 

позиции в процессе формирования цивилизованных норм взаимопонимания 

народов в момент осуществления сотрудничества по различным отраслям 

образования и науки. Отметим, что, во-первых, благодаря подобному со-

трудничеству представителями разных народов и государств  восполняются  

недостаточные знания культуры, традиций и новых достижений в странах-

партнерах. Через подобное сотрудничество обеспечивается широкое обще-

ние и взаимопонимание, доверие, духовная близость, уважение и толерант-

ность к различным культурным направлениям. Безусловно, осуществление 

всех этих международных контактов стало возможным и возможно лишь 

при существовании полноценной правовой базы. И во-вторых, сегодня 

казахстанское высшее послевузовское образование  играет основополагаю-

щую роль в расширении, передаче и совместном использовании  научных 

знаний. Поскольку знания являются всеобщими, их получение, развитие и 

распространение можно обеспечить лишь с помощью коллаборации, причем 
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это обусловливает международный характер академической жизни, а также 

деятельности высших учебных заведений. Международные образовательные 

связи стали неотложным условием для обеспечения высокого качества и 

эффективности функционирования высших учебных заведений. Междуна-

родное образовательное сотрудничество позволяет наладить обмен опытом, 

поиск совместных путей решения поставленных задач, определение приори-

тетов с учетом мнения каждого участника, а также сообща решить многие 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. 
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KAZAKHSTAN 
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Doctor of Pedagogy, Professor 

Korkyt Ata Kyzylorda University 
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Abstract. The author of the report believes that education in modern 

conditions is a powerful means of demonstrating intellectual potential in the world 

arena. In this regard, he presented the existing experience of sovereign 

Kazakhstan in the implementation of intercultural communication in the field of 

higher education. The report provides illustrative examples and facts on this issue 

from the experience of international cooperation between the Korkyt Ata 

Kyzylorda University and the world's leading universities. 

A feature of intercultural communication in the field of education is that 

within the framework of this direction, the phenomenon of communication 

between representatives of different cultures is studied to modernize the 

pedagogical education system with an orientation to the best practice of the world 

educational space. 

Key words: communication, intercultural communication, higher educa-

tion, international cooperation, integration 
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ДЕТСКАТА КНИЖКА КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 

В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА И СОЦИАЛНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ  
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Абстракт: В статията се представят резултати от анализ на 

студентски разработки върху възможностите за прилагане на детска 

книжка за целите на развитието на интеркултурна и социална 

компетентност в условията на пандемия. Поставената задача е в рамките 

на университетската дисциплина „Теория на възпитанието“, като 

изпълнението ѝ бе по време на осъществено онлайн обучение чрез 

платформата Мудъл, м. май, 2020 година. Книжката "Моят герой си ти", 

създадена от Референтната група по психическо здраве и психосоциална 

подкрепа в извънредни ситуации във връзка с пандемията от COVID-19,  е 

специално предназначена за подпомагане на обяснението на децата на 

съществуващата пандемична обстановка в световен план. Чрез работата 

върху нея, студентите развиват умения за използването ѝ като средство за 

възпитание в контекста на формирането на личностни качества като 

съпричастност, хуманност, толерантност, загриженост и др. 

Ключови думи: детска книжка, здравно възпитание, интеркултурна 

компетентност, социална компетентност 
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THE CHILDREN'S BOOK AS A MEANS OF HEALTH 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE INTERCULTURAL AND THE 

SOCIAL COMPETENCE 

SiykaChavdarova – Kostova 

Professor, doctor of pedagogical sciences 

Faculty of Education, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

Abstract: The article presents some results of an analysis of student texts 

on the possibilities for applying a children's book for the purposes of developing 

intercultural and social competence in the conditions of a pandemic. The task was 

in the frame of the university subject "Theory of Education", and its 

implementation was during online training through the Moodle platform, May, 

2020. The book "My Hero is You", created by 

ReferenceGrouponMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings in 

connection with the COVID-19 pandemic, is specifically designed to help to 

explain to children the current global pandemic situation. By working on it, 

students develop skills for its use as a means of education in the context of the 

formation of personal qualities such as empathy, humanity, tolerance, concern etc. 

Key words: children`s booklet, health education, intercultural competence, 

social competence 

 

Пандемията в края на второто десетилетие на ХХI век бе неочаквана 

за човешкия свят в глобалните му измерения. Хората, възрастни и деца, бяха 

неподготвени както за мащабите ѝ, така и за нейната продължителност и 
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влияние върху цялостния живот в различните му проявления – в 

ежедневието, професионалните взаимоотношения, участието в 

образователни дейности, семейните и приятелските взаимодействия и т.н. 

Съвсем естествено, тази ситуация има и своите педагогически отражения. 

Настъпиха промени в начина на обучение в образователна среда – училищна 

и университетска, провокирани бяха уменията за адаптиране към тези 

промени както от страна на децата/студентите, така и на 

учителите/преподавателите. 

 Такъв тип ситуация естествено провокира възможности за създаване 

на различни педагогически средства, чрез които случващото се да бъде 

обяснено по разбираем начин на децата от страна на възрастните – учители, 

родители, прародители. Особено важно е осигуряването и на реална 

достъпност на такива тип педагогически средства чрез публикуването им 

онлайн, на различни езици, така че информацията и посланията в тях да 

достигнат до повече деца. 

 Още в началото на преминаването в онлайн среда на обучение в СУ 

„Св. Климент Охридски“ благодарение на много доброто ни партньорство с 

българския офис на Върховния комисар за бежанците към ООН в София 

получих информация за книжката „Моят герой си ти“, създадена от 

Референтната група по психическо здраве и психосоциална подкрепа в 

извънредни ситуации към Постоянния съвместен комитет на агенциите 

(IASC MHPSS RG) във връзка с пандемията от COVID-19.Книжката е 

направена със съдействието на над 1700  родители, учители и деца от 104 

държави (Моят герой си ти, 2020). Тя е достъпна на много езици, което я 

прави универсално педагогическо средство за възпитание в извънредни 
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ситуации. 

 След като се запознах с книжката, бях убедена в ценните ѝ качества 

като средство за възпитание както в домашни условия, така и в организирана 

възпитателна дейност в образователна среда – детска градина или училище. 

В рамките на курса по „Теория на възпитанието“, изучаван от студентите от 

специалностите Педагогика и Неформално образование, редовно обучение, 1 

курс, летен семестър на учебната 2019/2020 г. книжката бе интегрирана като 

ресурс в темата за физическото и здравното възпитание. На студентите бе 

дадена задача, свързана с нея, в контекста на формирането на социалната 

компетентност. Преценено бе, че такъв тип акцент е особено подходящ в 

условията на извънредното положение, в което страната бе, изискващо 

поставянето на внимание върху компетентности с нравствена наситеност. 

 На студентите бе предоставен линк към книжката, като им беше 

поставена задача да я прочетат първоначално с цел придобиване на цялостна 

представа за нейното съдържание. В рамките на зададената писмена 

инструкция бе посочено, че при повторното четене на текста да обърнат 

внимание на: 

- уводната част, където е описано как е създадена книжката като 

последователност на стъпки, какви субекти са били включени в 

разработването и обсъждането ѝ, какви методически насоки има за 

използването ѝ в семейна среда; 

- ролята на майката – как е описана, по какъв начин разказва и 

обяснява на детето; 

- ролята на детето – какви преживявания изпитва, какви потребности 
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има, как вижда своето място в създалата се ситуация на пандемия; 

- ролята на Арио – защо е включен като субект в разказа, какви са 

функциите му; 

- да открият компоненти на здравното възпитание в думите на 

майката; 

- да открият компоненти на социалната компетентност в думите на 

майката; 

- да отбележат какви социални пространства детето и Арио 

посещават, защо са избрани точно такива социални пространства; 

- да отбележат компоненти на здравно възпитание и социална 

компетентност в разговорите с децата в различните социални пространства, 

в т.ч. въздействие не само върху децата, а и върху възрастните. 

Към тази задача бе подготвен като ресурс и текст за социалната 

компетентност, който студентите също трябваше да прочетат и след това да 

направят посочената задача, свързана с възпитателните измерения на 

прилагането на книжката. 

Бе отбелязано изрично, че при разработката на задачата могат да 

цитират части от текста на книжката и за социалната компетентност, като 

трябва да спазват изискванията за цитиране и позоваване на използвани 

литературни източници. 

Основно очакване при изпълнение на задачата бе студентите да могат 
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да осмислят открити от тях в детската книжка компоненти на социалната 

компетентност, сред които: способността човек „да работи конструктивно с 

други хора“, „за съпричастност и за управление на конфликти в един 

приобщаващ и подкрепящ контекст“, поддържане на „успешни 

междуличностни отношения и социално участие“,  „справяне със 

сложността, за критично разсъждаване и за вземане на решения“, „работа в 

сътрудничество“, „ефективно управление на социални взаимодействия“, 

устойчивост и справяне „с несигурността и стреса“, общуване 

„конструктивно в различни среди“, за работа „съвместно с други хора в 

екип“, за преговаряне, „демонстриране на толерантност, изразяване и 

разбиране на различни гледни точки“, „вдъхване на доверие и за 

съпричастност“(Препоръка на Съвета…). 

Следва обобщено представяне на резултатите от реализацията на 

посочената задача в работата със студентите по отбелязаните основни 

ключови аспекти. 

 По отношение на уводната част – повечето от студентите са обърнали 

внимание на процеса на създаване на книжката и на основните методически 

насоки към възрастните, които ще я използват за четене и разискване с 

децата. Защо беше важно студентите да бъдат на насочени към четене на 

тази част от книжката? Защото така могат да бъдат ориентирани към 

детерминантите на създаването на текста, насочен към „децата по целия 

свят, засегнати от пандемията от COVID-19“, както и към препоръките по 

отношение ползването му като възпитателно средство, напр. „да се чете на 

дете или малка група от деца от родител, полагащо грижи лице или учител“, 

а не самостоятелно от детето (Моят герой си ти, 2020, с.3). 
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 Неслучайно от студентите се очакваше да отдиференцират смисъла на 

всяка една от ролите на основните субекти в книжката – на майката, на 

детето и на Арио. Всеки един от тези субекти е представен чрез основни 

свои характеристики и действия, напр. майката разказва и обяснява, детето 

преживява емоционално местата, които посещава по време на пътуването си, 

Арио придружава детето в срещите му с деца от различни култури и т.н.  

 От друга страна, майката е представена чрез ролята си и на учен, 

който обаче все още не може да изобрети чаканото от всички лекарство. 

Думите на майката са както в контекста на здравното възпитание, така и в 

контекста на нравственото възпитание и социалната компетентност. Именно 

към такъв тип интерпретация се очакваше да бъде насочено вниманието на 

студентите, които да могат да направят анализ на пряката реч на майката от 

гледна точка на нейните възпитателни възможности, като осмислят 

значимостта на наративността във възпитателния процес. За щастие, почти 

всички студенти са се ориентирали много добре в този аспект на поставената 

задача.  

 Ролята на детето – Сара, е изключително благоприятна за 

педагогически анализи от възпитателна гледна точка. Още в началото на 

представянето й се откроява насочеността към развитието на социална 

компетентност: „Беше разстроена. Искаше да отиде на училище, но 

училището беше затворено. Искаше да се види с приятелите си, но това не 

беше безопасно. Сара искаше коронавирусът да спре да плаши нейния свят.“ 

И нейното основно желание: „Трябва да намеря начин да кажа на всички 

деца по света как да пазят себе си, за да могат да предпазят и всички 

останали…“ (Моят герой си ти, 2020, с.5). Студентите много добре 
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разпознават емоционалните преживявания на детето, потребностите, които 

то има, в т.ч. да разбере по-добре случващото се, да преодолее тревогата си, 

да съдейства на другите деца да опазват своя живот и този на другите. 

 Въвеждането на героя Арио е оригинална идея на създателите на 

книжката. Той е под формата на дракон, който придружава детето в срещите 

му с деца в различни социални пространства по света. Интересен е 

замисълът с въвеждането му – Арио е едновременно друг, но и част от 

детето: „…аз винаги съм бил тук… Идвам от сърцето ти. (пак там, с. 6)“ От 

възпитателна гледна точка е важно този нюанс да бъде отчетен при четенето 

на книжката на децата. Той препраща към темата за самовъзпитанието с 

компоненти като самоосъзнаване, саморефлексия, самоорганизиране и др. в 

контекста на личностната компетентност. 

 От друга страна, посетените пространства по света, разговорите с 

децата, живеещи там, препращат пряко към компоненти на интеркултурната 

компетентност – от „прекрасна пустиня с пирамиди, около които играеше 

малка група деца“ (пак там, с. 8) през „малко селце“, в което живее дете в 

инвалидна количка с баща, който в момента е болен от COVID-19(пак там, 

с.12), бежански „лагер, пълен с хора“ (пак там, с. 15), до „заснежени 

планини“ и деца, които играят „до едно поточе“, сред които и дете, вече 

преболедувало COVID-19(пак там, с.18). 

 От студентите се очакваше да обърнат специално внимание на 

различните посочени пространства и да ги коментират от интеркултурна 

гледна точка, както и в контекста на здравното възпитание, напр.:„трябва да 

кашляме в сгъвката на лакътя си, ако сме болни, и вместо да се здрависваме 

с хората, само да им махаме с ръка“ /думи на детето Салем, живеещо в 
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пустинята/ (пак там, с.8); „Трябва да стоим поне на един метър разстояние, 

затова ти пращам една въздушна прегръдка!“ /думи на детето Саша, което е 

в инвалидна количка/ (пак там, с.12), „всички трябва да бъдем особено 

внимателни с по-възрастните и хората с други заболявания, защото те могат 

да се разболеят по-тежко“ /думи на Арио/ (пак там, с.16) и др. От гледна 

точка на методиката на възпитателната дейност бе много важно студентите 

да осъзнаят как могат да използват такъв тип текстове за постигане на 

възпитателни резултати. Казаното важи и за прекрасните илюстрации в 

книжката, които сами по себе си също могат да бъдат интерпретирани като 

средства за възпитателна дейност, носещи съответни послания към децата. 

Обнадеждаващи са резултатите от писмените работи на студентите, които 

свидетелстват за осъзнаването от тяхна страна на посочените възможности. 

 Финалът на книжката не само звучи оптимистично. Той е апел към 

всеки един човек по отношение на това, че опазването на своя живот и този 

на другите е лична и социална отговорност – „всички ние можем да бъдем 

герои всеки ден“ /думи на майката/, „всички можем да помагаме на хората 

да са в безопасност“ /думи на детето/ (пак там, с.22). Може да се каже, че 

прилагането на книжката „Моят герой си ти“ като ресурс в обучението на 

студенти по Теория на възпитанието имаше нееднозначен ефект. От една 

страна, това беше упражнение как да използват такъв тип средства за 

възпитателна дейност в областта на здравното, нравственото и 

интеркултурното възпитание, за развитие на социална компетентност. От 

друга страна, това несъмнено рефлектира и върху тяхното личностно 

развитие, в духа на личностната компетентност, за което свидетелстват 

текстовете от писмените им разработки.  
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*Статията е финансирана от средствата, отпуснати целево от 

държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания 

през 2020 г. по проект №80-10-118/16.04.2020 г. на тема „Модели на 

приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в 

училищна среда“ 
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БАЗИСНИ ФУНКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЕТА НА НЕФОР-

МАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Николаева, Силвия Н. 

s.nikolaeva@fp.uni-sofia.bg 

Професор, доктор по педагогика,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика 

Резюме: Докладът обобщава резултатите от изследователски проект, 

чиято цел е да очертае актуалните измерения и значимост на ключови прак-

тики за неформално обучение и образование.  Резултатите от проведеното 

смесено емпирично изследване доказват хипотезата, че неформалното обра-

зование е полифункционална ценност, необходимост и възможност за качес-

твено и индивидуализирано учене и развитие на хората, организациите, об-

щностите и регионите. 

 Ключови думи: ценностно-функционален подход, неформално обра-

зование, образователна мрежа, практически полета, „Еразъм+“ 

 

1. Понятийни уточнения 

 Водещо понятие в статията е неформалното образование. Традици-

онно в официалните документи и политики то се дефинира като сфера на 

допълнителни и/или компенсаторни (сертифицирани) обучителни програми 

и дейности, които улесняват личностното и социално развитие с помощта на 

гъвкави механизми и практики. В смисловите рамки на такъв подход към 

дефинирането му неформалното образование се разбира и третира като под-

крепа на официалните системи и институции да осигурят равен социален и 
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образователен шанс за всеки и всички. Т.е. на преден план излизат неговите 

широки социални функции. Същевременно, за да се обясни защо и как  не-

формалното образование е в състояние да удовлетворява тези значими очак-

вания, то би следвало да се дефинира и чрез представяне на идейната му и 

процесуална уникалност, съчетаваща специалния подход към индивидуал-

ната, групова или общностна потребност от подкрепено учене и обучение с 

ювелирно подбрани подходи и методи за техния дизайн и реализация. В 

контекста на това смислово равнище неформалното образование е предста-

вено чрез своите социализационни и интеграционни функции. В статията 

двата типа дефиниции са интегрирани чрез комплексния подход към подбор 

и анализ на изследователските данни (в случая качествена информация за 

европейски образователни проекти). 

 Другото ключово понятие в случая е ценностно-функционалният 

подход(към практическата значимост на неформалното образование). В него 

са интегрирани две много съществени за всяка организация и дейност харак-

теристики. От една страна, това са водещите оценъчни измерения на значи-

мостта им, обединени в специфична ценностна система или скала. От друга 

страна, това е устойчивата съвкупност от типични специализирани функции 

(целеви действия и операции), чиято реализация кореспондира с ценностите 

и възможностите на организацията или екипа извършващ дадената дейност / 

услуга. Според нас това е надежден подход за изследване на практическата 

значимост на неформалното образование по няколко важни причини.

 Първо, ценностите и функциите на една обществена сфера /сектор са 

ключови за нейното/неговото съществуване. Ценностите очертават обхвата 

от осъзнати и аргументирани дълбинни основания и прозрения за необходи-
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мостта на функциите, които секторът или организациите в него могат да 

изпълняват. Функциите, от своя страна, задават параметрите на възможност-

та за постигане и отстояване на ценностите. Ето защо измеренията на осъ-

ществяваната чрез тях взаимовръзка между необходимост и възможност 

могат да послужат като основа за оценка и на практическата им значимост.

 Второ, ценностите и функциите на дадена обществена сфера / сектор 

са едни от най-устойчивите ( вкл. консервативни) им характеристики. Чрез 

техния бинарен анализ е възможно не само да се констатират, но и да се 

проследят тенденциите в тяхната динамика, което отново може да послужи 

като основание на практически полезни изводи и оценки. 

 Третото ключово понятие в случая е „образователна мрежа“, тъй 

като в случая чрез него се презентира организационния формат на нефор-

малното образование като обект на ценностно-функционален анализ и оцен-

ка. Затова под такава мрежаще разбираме всяка системна съвкупност от пар-

тниращи си образователните среди, ресурси, групи, организации и подкрепи, 

които образуват и функционират като устойчиви образователни субсистеми. 

Hadfield, Jopling, Noden, O’Leary, andStoll (2006) ги дефинират като „групи 

или системи от взаимосвързани хора и организации (вкл. училища), чиито 

цели и мисии включват подобряване на ученето и аспекти на благополучие-

то, които са повлияни от ученето“ (Hadfieldetal., 2006, p. 5). В този смисъл 

чрез модела на образователната мрежа могат да бъдат описани и обяснени 

ценностно-функционалните проявления на значими практически измерения 

на неформалното образование като партньорски практики – както на локал-

но или национално, така и на европейско и световно равнище. Именно такъв 

характер имат европейските образователни проекти, реализирани с подкре-
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пата на програма „Еразъм+“, чрез които се стимулира образователно твор-

чество и работа в мрежа, които обединяват капацитета и ресурсите на всич-

ки активни субекти, сектори и системи – както формални, така и неформал-

ни. По този начин уникалните образователни подходи и модели, които са 

вдъхновени от ценностите и целите на неформалното образование, се прев-

ръщат в свързващ мост между системните и несистемни иновативни практи-

ки.  

2. Методология 

 В своята пълнота изследването на практическата значимост на не-

формалното образование1 обединява богат набор от количествени и качест-

вени методи – анкета, кейс стъди, фокус група, контент анализ на официал-

ни политически документи, институционални архиви и образователни про-

екти. В настоящата статия ще бъдат представени само изводите от анализи-

раните първични данни, които бяха обобщени на основата на контент анали-

за на съвкупността от одобрени европейски проекти с българско участие в 

„Еразъм+“ 2020.Това позволи да бъдат анализирани партньорски дейности в 

полето на образованието, замислени и осъществени като надинституционал-

ни инициативи, чиито цели и дейности надграждат формалните рамки на 

официалната образователна система. Извадката обхваща 84 проекти по 

Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ и Ключова дейност 3 

„Нови политики“ с водещото участие на организации и институции от всич-

ки сектори – общински, държавен, граждански и частен. Проектите бяха 

 
1Изследването е реализирано с частичната финансова подкрепа на Университетски фонд 

„Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 2020 г. 
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групирани по сфери на програмните приоритети въз основа на контент ана-

лиз на 3 единици на анализа – заглавие, резюме, ключови думи. 

3. Резултати 

 Обобщените и анализирани данни очертаха няколко ключови практи-

чески сфери на неформално образование, в които функционират европейс-

ките партньорски мрежи с българско участие: (1) училищно (параформално 

и гражданско) образование; (2) професионално (STEM) обучение и образо-

вание; (3) образование за възрастни (Учене през целия живот); (4) младежко 

участие.  

 В първата група се открояват две групи проекти с относително разли-

чен фокус: стратегически цели и приоритети на образованието на 21-ви век 

(38 проекта) и стратегически подходи и инструменти на образованието на 

21-ви век (26 проекта).   

 В полето на стратегическите цели и приоритети се очертават четири 

типа водещи практически стратегии: образование за овладяване на ключови 

компетентности (15 проекта), образование за устойчиво развитие (9 проек-

та), гражданско образованието (10 проекта) и приобщаващо образование (4 

проекта).  

 Що се отнася до водещите стратегически подходи и инструменти на 

образованието на 21-ви век, то тук бяха идентифицирани три тематични ак-

центи: отворено образование (10 проекта), иновативни средства, форми и 

методи на обучение (11 проекта) и иновативно съдържание (5 проекта).  

 В полето на професионалното обучение и образование водещият фо-

кус е съдържанието на обучението, спрямо който се открояват дейностите с 

фокус върху науките, технологиите, инженерните и математически  науки 
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(STEM) (6 проекта) и също така върху обучението в ключови умения за ус-

пешна реализация на пазара на труда (5 проекта). Наред с него тематичен 

фокус е и обучението на работното място (5 проекта). 

         Образованието за възрастни като сфера на широко (национално и евро-

пейско) партньорство очаквано се развива в парадигмалните граници на 

ученето през целия живот, като тематично практиките покриват обучението 

в ключови умения (7 проекта) и обучението в сфери на нов индивидуален 

опит (4 проекта). 

       Младежката работа и участие е друга много активно поощрявана и раз-

виваща се практическа сфера на образование в широка партньорска мрежа. 

Нейните акценти са насочени както към добри практики за активно, инфор-

мирано и компетентно младежко участие (9 проекта), така и към формира-

нето на ключови за младите поколения компетентности – личностни, соци-

ални и професионални (7 проекта). Младежкото обучение за младежко учас-

тие се реализира чрез три сфери на дейност – обучения в полето на младеж-

ката работа (2 проекта), обучение за активно гражданство (5 проекта) и обу-

чение за младежка заетост (2 проекта). 

 В поредицата от таблици по-долу (табл. 1-4) са представени основни-

те единици на анализа в разгледаните по-горе стратегически направления на 

добрите образователни практики. 

 

Таблици 1-4   Сфери на проектно образователно партньорство 

1. Училищно образование    

ФОКУС СТРАТЕГИИ ПОДХОДИ/ ТЕМИ 
 

 

 

Образование за овла-

дяване на ключови 

Езикова култура и обучение (1) 

Дигитализация/образование/учене/ИКТ (4) 

Ключови компетентности и умения за 21-ви 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ И ПРИОРИ-

ТЕТИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ-

ТО НА 21-ВИ ВЕК 

 

 

38 проекта 

компетентности 

15 проекта 

век / меки умения (3) 

Предприемачески умения (6) 

 

Образование за устой-

чиво развитие 

9 проекта 

Екологично образование (5) 

Образование за устойчиво развитие (3) 

Здравно образование (1) 

Физическо образование (1) 

Гражданско образова-

ние 

10 проекта 

Гражданско образование (14) 

Европейско гражданство (1) 

Приобщаващо образо-

вание 

4 проекта 

Интеркултурно образование (2) 

Приобщаващо образование (3) 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПОДХОДИ И ИНСТ-

РУМЕНТИ НА ОБ-

РАЗОВАНИЕТО НА 

21-ВИ ВЕК 

 

 

26 проекта 

 

 

 

Отворено образование 

10 проекта 

Интегративно обучение (1) 

Интегрирани мрежи и подходи (3) 

Отворено образование (6) 

Работа в мрежа (1) 

Учещи училища (1) 

Иновативно  учебно 

съдържание 

5 проекта 

Кино образование (1) 

Културно наследство (1) 

Спорт  (1) 

Читателска култура (1) 

Духовно-религиозно образование (1) 

 

Иновативни  среди, 

форми и методи на 

обучение 

 

11 проекта 

Интерактивни модели за квалификация на 

учителите (1) 

Интерактивно обучение (1) 

Нетрадиционни методи на обучение (1) 

Разказване на истории (1) 

Симулираща реалност (1) 

Творческо учене и обучение (3) 

Драма методи (1) 

Образователна среда (1) 

Мотивация за учене(1) 

2. Професионално обучение и образование 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ-

 

 

STEM 

 

6 проекта 

СТЕМ клубове 

ИКТ умения 

Роботика  

Био / еко индустрии 

Европейски кулинарни традиции 

Умни градове 

 

Ключови умения за ус- Умения за оцеляване 
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ТО 

 

11 проекта 

пешна реализация на па-

зара на труда 

 

5 проекта 

Психо-моторна подготовка в професионал-

ното образование и ориентиране 

Активно учене в общността 

Геймификация за социално включване и 

успех в професионалното обучение 

Умни умения 

 

Обучение на работното място 

     5 проекта 

Интеграционно менторство на работното 

място 

Бизнес умения в селски региони 

Фермерско предприемачество 

Квалификация 

3. Образование за възрастни 
 

 

 

Учене през целия 

живот 

 

11 проекта 

Ключови умения 

 

7 проекта 

Заетост  

Дигитални умения 

заетост 

Финансова  компетентност 

Аудио-визуална компетентност 

Дигитална компетентност 

Предприемачество 

Сфери на нов опит 

4 проекта 

Социална интеграция 

Изкуства  

Устойчиво развитие  

Екология  

4. Младеж 

 

 

 

 

МЛАДЕЖКО УЧАС-

ТИЕ 

 

 

9 проекта 

Младежка работа 

 

2 проекта 

Младежка работа 

Младежка работа 

 

 

Активно гражданство 

 

5 проекта 

Младежко участие 

Устойчиво развитие 

Активно гражданство 

Младежко участие  

Младежко участие 

 

Младежка заетост 

 

2 проекта 

Младежка заетост 

Учене на работното място 

 

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ 

 

 Ключови компетентрости 

Личностно развитие 

Култура 

Дигитални умения 

Дигитално предприемачество 
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7 проекта Ключови компетентности 

 

 

4. Анализ на данните 

 4.1. Ценностно-функционалният анализ на обобщените данни показ-

ва, че чрез европейските образователни мрежи и проекти неформалното об-

разование е идентифицирано като значим модел на качествено и иновативно  

образование, което изпълнява едновременно социални (за общностите и 

обществата) и социализационни (за хората и групите) функции. То е не-

разделна част от иновативните търсения на нови значими сфери на човешки, 

социален и професионален опит (гражданско, екологично, приобщаващо, 

дигитално, икономическо, интеркултурно, личностно, социално-

емоционално и пр. образование), които се идентифицират като ключови за 

културата и компетентността на хората и обществата на 21-ви век. Същев-

ременно чрез своите уникални подходи, методи и практики неформалното 

образование успешно задава посоките на развитие на националното и евро-

пейско образование, което го превръща в своеобразен прототип за качество 

в образованието както в национален, така и в международен контекст. На 

практика концептуалната ориентация на одобрените по програма „Еразъм+“ 

проекти с българско участие през 2020 г.  се задава по-скоро от ценностите и 

подходите на неформалното образование, отколкото от традиционните сис-

темни институции. Ето защо неговите устойчиви функции и ценности са 

своеобразен гарант и на неговата устойчивост, тъй като те изпълняват изп-

реварваща и прогнозираща развитието роля. 

 4.2. Като се има предвид тази водеща / иновативна роля на практики-

те на неформалното образование по отношение на общественото образова-
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ние като цяло, то може да се очаква, че идентифицираните в извадката от 

проекти тематични и процесуални иновации подсказват следващите ключо-

ви приоритети на българското образование.  Следователно, неформалното 

образование изпълнява стимулираща и обновителна функция по отношение 

на качеството на общественото образование. В съдържателен план се откро-

яват отвореното, гражданско и приобщаващо образование, образованието за 

устойчиво развитие и развитие на науките и технологиите, обучение за зае-

тост и предприемачество, за формиране на ключови дигитални, езикови, 

социални и финансови компетентности, и др. В инструментален план пък 

палитрата от подходи съчетава по впечатляващ начин игрови и анимацион-

ни, конструктивни и комуникативни, общностни и дигитални, мрежови и 

трудови практики, ресурси и методи. 

 4.3. Тъй като в одобрените проекти по програмата „Еразъм+“ не са 

представени достатъчно на брой образователни организации от всички сек-

тори, региони и равнища, не може да се правят изводи относно това, дали и 

доколко практиките на неформалното образование са равномерно разпреде-

лени и балансирано повлияващи образованието в цялата страна. Това е ас-

пект на неговата практическа значимост, която тепърва следва да бъда изс-

ледвана. 

 

 

 

 Заключение 
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 Събраните и анализирани обективни данни дават основание да се 

заключи, че неформалното образование е интегрирано на практическо рав-

нище както съдържателно, така и функционално, като при това е носител на 

значими функции, тенденции, подходи и модели. Тяхната иновативност 

проектира ценностно-функционалните им специфики, съчетаващи официал-

ни и уникални (за групите и общностите) образователни цели, средства, сре-

ди и дейности. Ето защо системното им изследване може да е надеждна ос-

нова за стратегически анализи и прогнози в сферата на образованието като 

цяло.  
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Аннотация. На основе анализа характеристик современной социо-

культурной ситуации, обоснована и подробно рассматривается концепция 

учета и сопровождения в образовательном процессе особых образователь-

ных потребностей каждого учащегося.  (с проблемами здоровья, одаренного, 

инофона, аддикта и т.д.). Обосновывается сущность понятия особые образо-

вательные потребности и значимость их учета в образовательном процессе: 

с позиции социологии – как способ изучения тенденций и состояний социу-

ма (в частности, описываются риски кибер-социализации); с позиции психо-

логии – как совокупность ценностей личности, модели ее поведения, позво-

ляющие человеку ориентироваться в окружающем мире и, фактически, 

определяющая образ окружающего мира (т.е. масштаб образовательной по-

требности личности, определяется демографическим,  экономическим, гео-

графическим, социальным факторами ее жизнедеятельности); с позиции пе-

дагогики -  как способ проектирования индивидуального образовательного 

маршрута школьника в категориях кибер-дидактики. К категории учащихся 

 
2 Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ (№ 19-313-90077) "Педагогические 

условия сохранения духовного здоровья старших школьников в условиях цифровизации" (2019 г.) 
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с особыми образовательными потребностями отнесены все школьники: с 

психофизическими нарушениями и без них, с образовательными потреб-

ностями,   обусловленными социокультурными факторами (инофоны, ода-

ренные, аддикты),  с особенностями (социальная, физическая или эмоцио-

нальная),  требующими специального внимания и педагогических подходов, 

обеспечивающих всем учащимся возможность расширить свой потенциал.   

Обоснована актуальность изучения и моделирования условий 

сопровождения особых образовательных потребностей каждого школьника 

как фактора персонификации образования в условиях нестабильности 

современного социума и информатизации пространства. Представлен дизайн 

межпредметного кросскультурного исследования условий моделирования 

способов реализации учащимися их особых образовательных потребностей 

на основе диагностики культурных, этнокультурных, психологических и 

социальных характеристик современных школьников (поколение Z). 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, расширение 

потенциала, кибер-социализация, кибер-аддикция, кибер-дидактика 

 

Annotation. Based on the analysis of the characteristics of the current 

sociocultural situation, the concept of accounting and accompanying the special 

educational needs of each student in the educational process is substantiated and 

examined in detail. (with health problems, gifted, foreign phone, addict, etc.). The 

essence of the concept of special educational needs and the importance of their 

inclusion in the educational process are substantiated: from the perspective of 

sociology - as a way of studying the trends and conditions of society (in particular, 

the risks of cyber socialization are described); from the standpoint of psychology - 
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as a set of personality values, models of its behavior that allow a person to 

navigate in the world around him and, in fact, determine the image of the world 

around him (i.e. the scale of the educational need of a person, is determined by the 

demographic, economic, geographical, social factors of his life); from the 

perspective of pedagogy - as a way of designing an individual educational route 

for a student in the categories of cyber didactics. All pupils are classified as 

students with special educational needs: with and without psychophysical 

impairments, with educational needs due to sociocultural factors (foreign phones, 

gifted, addicts), with special features (social, physical or emotional) that require 

special attention and pedagogical approaches, providing all students with the 

opportunity to expand their potential. 

The relevance of studying and modeling the conditions for supporting the 

special educational needs of each student as a factor in the personification of 

education in the conditions of instability of modern society and the 

informatization of space is substantiated. The design of the cross-subject cross-

cultural study of modeling conditions for the ways students realize their special 

educational needs based on the diagnosis of the cultural, ethnocultural, 

psychological and social characteristics of modern schoolchildren (generation Z). 

Keywords: special educational needs, capacity building, cyber 

socialization, cyber addiction, cyber didactics 

 

Поиск новых эффективных механизмов взаимодействия с личностью 

– один из актуальных трендов в теории и практике образования. В данном 

контексте происходит трансформация образовательного процесса и 

образовательных технологий. Рассмотрим эти процессы. Трансформация 
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сфер производства и потребления, социальная мобильности, возникновение 

новых социальных слоев в обществе являются значимыми факторами 

развития образовательных потребностей. Кроме того, трансформация 

характеризуется увеличением плотности и многообразия событий, 

сложностью и многозначностью их оценок, рисками и угрозами, 

сопутствующими динамическим преобразованиям. В итоге, современная 

действительность в научных  исследованиях описывается целым рядом 

категорий: «ускоренные темпы», «обновление», «внедрение новых 

технологий», «стремительное усложнение и углубление знаний», «всеобщая 

обусловленность происходящий в мире событий» и пр.  При этом, в одних 

исследованиях, при рассмотрении характеристик периода трансформации, 

делается акцент на возможностях и перспективах этого периода, который 

определяют в категориях: постиндустриальный, информационный, общество 

постмодерна, общество риска (риск рассматривается как стимул к 

творчеству и саморазвитию) и др. В других исследованиях – акцент делается 

на условиях «неопределенности» постиндустриального общества, которые 

рассматриваются как порождающие социальные травмы и глобальные 

социальные преобразования, когда отвергаются преемственность традиций, 

ограничения, общепринятые нормы и многие моральные табу, и перемены 

воспринимаются исключительно как развлечения. 

В условиях смены типа социального устройства в России, становятся 

явными изменения в отношениях населения к образованию, которые 

актуализируют необходимость изучения характера образовательных 

потребностей учащихся. Эти изменения, на наш взгляд, связаны и с тем, что  

образование рассматривается в разных отношениях – и как государственная 
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услуга и как специфический социальный заказ.  

Потребности общества в образовании объективируются в интересы и 

цели, которые реализуются благодаря совершенствованию образовательной 

политике. Подчеркнем, что динамика этих преобразований зависит от 

понимания того, каким видится образованный, профессионально 

компетентный и успешный человек, и как следствие – происходят  

сущностные и кардинальные преобразования  потребностей в образовании, 

образовательных интересах и целях, а так же в способах и механизмах их 

достижения.  

Неопределенность социального развития общества, в системе 

образования актуализирует проблемы гетерогенности образовательного 

процесса и необходимости изучения данного феномена. Подчеркнем, что в 

отечественной педагогической теории понятие гетерогенные группы только 

частично методологически осмыслено  (Д.В Греховодова, О.Н.Крылова, 

Т.В.Стаховский, Н.М.Сажина, и др.). Анализ исследований проблемы 

показывает отсутствие целостного понимания термина «гетерогенность» и 

категорий учащихся, к ним относящимся. Приведем некоторые из 

определений гетерогенных групп:  

- разнородная группа, объединяющая людей с различными признака-

ми (национальность, возраст, пол, интеллект, особенности физического и 

психического развития и др.), связанных общими интересами, подчиненны-

ми какому-либо общему смыслу и находящихся во всесторонней зависимо-

сти друг от друга [8]; 

- в позиции социально-педагогического подхода изучении гетероген-

ности групп рассматривается в контексте решения основной задачи образо-
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вания и, соответственно - гетерогенность группы рассматривается как груп-

па учащихся, совместно обучающихся в одном классе, школе, учреждениях 

дополнительного образования учащихся, имеющих различия по интеллекту-

альным, физическим, психических, гендерным, религиозным, возрастным, 

социальным и иным признакам [7]; 

- психологи, рассматривая феномен гетерогенной группы, акценти-

руют внимание на том, что эта группа включает людей разного пола и воз-

раста, имеющих разный уровень подготовки, а также разные установки и 

интересы [2];  

- гетерогенных групп обучающихся включают одаренных детей; де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психиче-

ского развития; дети с умственной отсталостью; дети-инвалиды); детей-

мигрантов (дети-билингвы; дети-инофоны (иноэтничные дети); детей с низ-

ким уровнем социально-психологической адаптации [6]. 

Анализ существующих трактовок гетерогенности групп тем более 

важен, что понятие «гетерогенная группа» отсутствует и в федеральном за-

коне «Об образовании» (2012 г.), где раскрываются понятия: «инклюзивное 

образование», «адаптированная образовательная программа» [4]. Т.е. разли-

чия групп учащихся законодательно выделяются, и подчеркивается необхо-

димость особого подхода к таким группам при организации педагогического 

взаимодействия и получения образования. Кроме того, как иллюстрируют 

исследования проблем инклюзивного образования и образования одаренных 

детей  -  их число увеличивается постоянно [3]. Вместе с тем, специалисты, 

изучающие вопросы гетерогенности образования констатируют рост общего 

числа и типов гетерогенных групп людей. Проблема гетерогенности совре-
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менного образования рассматривается в контексте обеспечения равенства в 

доступности качественного образования и воспитания обучающихся. И дан-

ный подход актуализирует необходимость создания условий позитивной 

социализации обучающихся в гетерогенных группах [7].  

Когда речь заходит о гетерогенности групп, параллельно возникают 

еще две проблемы: проблема реализации особых образовательных потреб-

ностей учащихся и проблема организации педагогического сопровождения 

таких групп. Организация образовательного процесса в таких группах пред-

полагает, кроме создания инклюзивной среды (макроуровень), реализацию 

технологий обучения и сопровождения. Понятие потребность в социологии 

рассматривается через противоречие  двух «требований», обусловленных 

социально, разрешающихся в процессе воспитания, и задаваемых: 1) внеш-

ней необходимостью,  отражающей социальный контекст, внешние условия 

и 2) внутренней необходимостью (сочетание внешних требований с соб-

ственной «внутренней природой). Таким образом, в социологии изучаются 

социальные потребности людей: в общении, в самосохранении, самоутвер-

ждении, саморазвитии, самовыражении. В психологии потребность рассмат-

ривается как первопричина поведения личности или социальной группы и 

внимание акцентируется на структуре и уровне развития потребностей ин-

дивида [1; 8 с].  

Возникновение потребности рассматривается в качестве механизма, 

запускающего активность человека по достижению цели, способной удовле-

творить потребность. Иными словами, потребности представляют собой со-

циальное «смысловое  поле» и, с одной стороны,   задают  направление  ак-

тивности  человека,  а с другой - определяются  в зависимости от формы  
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деятельности,  в  которой  реализуются (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготскийи др.). Рассматривая проблему осо-

бых образовательных потребностей в контексте гетерогенности, подчерк-

нем, что в социальном «смысловом поле» у субъекта параллельно с форми-

рованием самосознания, возникает потребность в положительном отноше-

нии к себе других людей, которое имеет еще одну дуальность: потребность в 

положительной самооценке возникает через усвоение опыта положительной 

оценки себя со стороны других людей в процессе взаимодействия с ними 

(М.И. Лисина,  В.С. Мерлин,  В.С. Мухина, В.Н. Мясищев, Петровский и 

др.). Таким образом, рассмотрение особых образовательных потребностей 

обращает нас к проблеме самореализации учащихся. В современном обще-

стве, совершающем переход от индустриального типа цивилизации к пост-

индустриальному (информационному), социальная значимость образования, 

его роль, оставаясь значимой для развития общества, рассматривается шире, 

и, соответственно, расширяются его функции. Профессиональный стан-

дарт «Педагог», который вступил в силу с 1 января  

2015 года, одно из  необходимых  умений,  определенных  в  нем  для  

учителя:  «использовать  и  апробировать  специальные  подходы  в  целях  

включения  в  образовательный  процесс  всех  обучающих-

ся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, про

являющих  выдающиеся  способности;  обучающих-

ся, для которых русский язык не является  род-

ным; обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья». 

 Самым распространенным в этом случае является создание 

условий для выбора и реализации учащимся индивидуальной 
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образовательной траектории школьника. Однако, в современных условиях 

неустойчивости развития общества, актуализируется пространственный 

подход к организации образовательной деятельности в условиях 

гетерогенности. Если речь идет о реализации индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся в гетерогенном образовательном 

пространстве, тогда следует говорить о субъектной позиции учащихся, что, в 

свою очередь, предполагает формирование индивидуального 

образовательного пространства учащегося 5].  Такой подход позволяет 

рассматривать, с одной стороны, формирование у учащихся способности 

аккумулировать и освоить ресурсы интегрированной образовательной среды 

школы (деятельностного, социально-коммуникативного, информационного, 

предметно-пространственного) с ресурсами других образовательных и 

социокультурных учреждений. С другой стороны – способность учителя 

интегрировать в своей преподавательской деятельности образовательные 

потенциалы таких пространств (образовательных сред), создавая 

интегрированное гетерогенное пространство реализации и 

совершенствования учащимися особых образовательных потребностей. В 

результате такой интеграции гетерогенное объединение учащихся 

аккумулирует развивающе-образовательные потенциалы пространств: 1) 

учебно-познавательной деятельности, 2) исследовательской деятельности, 3) 

деятельности по самообразованию, 4) проектной и творческой деятельности, 

5) социальных практик, 6) профессиональных проб и пр. В гетерогенной 

группе объединяются образовательные пространства каждого ребенка на 

основе инвариантной составляющей особых образовательных потребностей. 

И интегрированные пространства гетерогенных групп объединятся в единой 



 
 
 
 

81 
 

образовательной пространство класса и далее – в образовательное 

пространство школы.  

Основными характеристиками качества реализации индивидуального 

образовательного пространства школьника – члена гетерогенной 

образовательной группы:  

- образовательные достижений, как показатель включенности 

учащихся в образовательную деятельность на разных уровнях и 

достигнутый уровень результатов образовательной деятельности; 

- степень объективности самооценки своих реальных и 

потенциальных возможностей субъективной значимости результатов 

реализации образовательных потребностей, 

-ресурсная насыщенность и упорядоченность включения учащегося в 

образовательное взаимодействие с учителем, согласованность и 

целенаправленность содержания и форм образовательной деятельности. 
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Абстракт: През последните години в детските ясли и градини се наб-

людава нарастващ брой „различни“ деца, които нарушават общия ритъм на 

групата и начина на работа, поради факта, че трудно намират мястото си в 

нея или проявяват неспособност да го направят. Как да бъде разбрано мал-

кото дете, което плаче безутешно, трудно се разделя при посрещането, има 

„негов си език“, „странни“ жестове и движения?  Или по-голямото, което не 

общува, не играе с другите, лутайки се в пространството, сякаш „в собствен 

свят“? Най-често екипите не са в състояние да ги успокоят, да ги включат в 

общата работа, да общуват с тях. Сякаш най-често гушкането, „разсейване-

то“, храненето са основен инструмент, преди (из)оставянето на детето „да си 

поиграе само“. Все повече специалистите имат нужда от помощ, за да видят 

детето и да помогнат на неговите родители. Значимостта на ранното откри-

ване на децата в риск от аутизъм е безспорна, но при тяхното придружаване 

съществуват редица трудности. 

Ключови думи: аутизъм, ранно откриване, психоанализа, ранна дет-

ска възраст 
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EARLY DETECTION AND ACCOMPANYING OF CHILDREN AT RISK 

OF AUTISM 

Monika Bogdanova, PhD, Doctor of Pedagogy, Associated Professor 

Faculty of Education at Sofia University 

Abstract: In recent years, there has been a growing number of “different” 

children in crèches and kindergartens who disrupt the group's overall rhythm and 

way of working due to the fact that they find it difficult to find their place in it or 

are unable to do so. How to understand a small child who cries inconsolably, finds 

it difficult to separate when entered nursery, has “his own language”, “strange” 

gestures and movements? Or the bigger one, who does not communicate, does not 

play with others, wandering in space, as if “in his own world”? Most often, the 

teams are not able to calm them down, to involve them in the common work, to 

communicate with them. It seems that most often cuddling, “distraction”, feeding 

are the main tools before leaving the child “to play alone”. More and more profes-

sionals need help to see the child and help his parents. The importance of early 

detection of children at risk of autism is undeniable, but there are a number of 

difficulties in accompanying them. 

Key words: autism, early detection, psychoanalysis, early childhood 
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Увод 

Терминът „аутизъм“ официално се признава за първи път през 1968 г. 

във второто издание на наръчника на Американската психиатрична асоциа-

ция за диагностика и класификация на психичните разстройства (DSMII), 

където аутизмът е класифициран като „детска шизофрения“, а термините 

„симбиотична психоза“ и „детска психоза“ се употребяват като синоними3.  

  Да се съпроводи, да се придружи4 детето и семейството е процес, 

основан на (теоретична) парадигма, на сензитивност и развитие на екипа в 

съответствие на избраната школа. Най-вече, придружаването е свързано с 

фокус към детството и разбирането на страданието, присъединяване към 

ритъма на детето, за да може то постепенно да се впише в ритъма на живее-

нето с Другия, заедност отвъд нормативното.    

И това е още по-трудно когато разпознаването на страданието на де-

тето, защото аутизмът е страдание на нарушената връзка, изисква специали-

зирана подготовка и клиничен поглед, формиран последователно, дългого-

дишно.  

 
3 По отношение на критериите за класификация, използвани при поствянето на диагноза, 

американската гледна точка се различава от европейската, което оказва влияние върху 
лечението. Френската медицинска общност има своя собствена класификация на 
психичните заболявания, ситуираща аутизма в общата категория на детските психози и не 
използва международните диагностични класификации. Повечето от френските психиатри 
дават предимство на хипотезата за психогенетичния произход и така насочват децата към 
психиатричен сектор с психоаналитичен подход. Американският модел приема, че 
диагнозата трябва да бъде поставена от психиатър, но смята, че произходът на 
разстройствата в развитието са органични. 
4 В Речник на думите в българския език придружаваш, несв. и придружа, св.: 1. Кого. Вървя 
заедно с някого до определена цел; съпровождам. Придружавам я до вкъщи. 2. Какво. 
Правя жестове и др. успоредно с говоренето си. Придружавам думите си с жест. 3. Какво. 
Присъединявам, включвам към друго. Подаръкът бе придружен от учтиво писмо. 

https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0
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Обикновено, когато съществува проблем, специалистите и системите 

сякаш се втурват да го решават през позицията на експертизата си и знание-

то, което (си въобразяват, че) притежават. Стилът на знаещите е в контекста 

на упълномощаването – нормативно е заложено „предоставяне на услуги“, 

„държавни изисквания“ и т.н., което често залага подход, чието психологи-

зиране е затруднено, но без което разпознаването на ранните сигнали за риск 

от аутизъм е невъзможно.  

Ранни прояви на аутизъм 

Това, което най-често, смущава при срещата с аутистично дете не е 

диагнозата, а невъзможността му да играе – то не само не изразява под 

каквато и да е форма своите фантазии, но и не ги проиграва в игрите си. 

Способността му за репрезентиране, за представяне изглежда не съществува. 

И това се случва, както отбелязва Лазник, поради липсата на директен дос-

тъп до спомена за липсващия обект и до възстановяването на неговото възп-

риятие в паметта (Laznik, M.C., 1988). За да може да разиграва различни 

сценарии, човек трябва да е в състояние да си припомня липсващия обект, да 

си спомня индикациите, чрез които го възприема в реална ситуация, в която 

тези възприятия отсъстват. От друга страна, авторът отбелязва, че при деца-

та, които не могат да бъдат класифицирани в групата на предсказуемата 

психоза, но които проявяват симптоми на мутизъм, често се наблюдава съ-

ществуването на въображаем живот, който се проявява още в първата кон-

султация – във фигуративни рисунки или в игри с малки фигурки, в които 

тези деца показват себе си като абсолютно способни да организират сцена-

рии, карайки тези символи да си взаимодействат един с друг (пак там). 
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Лазник издига две хипотези за това, което липсва в психичното фун-

кциониране на аутистичното дете (Laznik, M.C., 1988). На първо място, тя 

реферира към модела на психично функциониране, описан от Фройд, в кой-

то паметта и възприятието се изключват взаимно – това са различните нива 

на регистриране на паметови следи. Възприятията са неврони, към които 

съзнаваното се прикрепя, но които сами по себе си не задържат следи за то-

ва, което се е случило. Индикацията на определено възприятие е първото 

регистриране на възприятията. При него липсва съзнателност и се организи-

ра чрез асоциации по симултантен начин. Несъзнаваното е второто регист-

риране, чиято подредба се реализира чрез други (вероятно причинно-

следствени) връзки. В предсъзнаваното се осъществява третият запис на 

възприятия, прикрепен към презентациите на думите и който съответства на 

реалното Аз. Фройд приема идеята, че има няколко нива на регистрация на 

следи от паметта (по Laznik, M.C., 1988).  

По отношение на клиничната работа с аутистични деца изглежда, че 

понякога техният психичен апарат функционира отвъд първичното потис-

кане/репресия, отвъд втория регистър, който Фройд нарича несъзнавано. 

Лазник посочва, че във връзката майка-дете, веднага щом Другият, 

който майката въплъщава, успее да разпознае себе си като белязан от липса, 

отсъствие, детето става способно самò да назове липсата на отсъстващия 

обект и в същото време, да създаде фантазмени сценарии. В същото време, 

според нея, се наблюдава изчезването на стереотипните движения, които са 

влияели върху тази невъзможност да се назовава липсата (Laznik, M.C., 

1988). 
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Новороденото има свое несъзнавано вписване на първостепенните 

означаващи, организирани като в аутистичен анклав5 във вътрешността на 

пространството, на времето и на Желанието на майката. Перцепцията на 

собственото тяло и признаването на себе си у бебето в утробата се структу-

рират в началото като холофраза6 от всички цветове в „примитивната синх-

рония на първостепенните означаващи на Другия“ (Лакан). По време на 

бременността мисълта, вниманието и гласът на майката непрестанно „пи-

шат“ върху тялото-текст и вписват върху кожата на бебето в утробата 

означаващи вериги, плетейки с три нишки (символична, въображаема и ре-

ална) същности, които го обгръщат с ритъма на сърцето и на дишането й – 

гласът на майката импрегнира петте сетива и нюансира всички цветове в 

схващането за себе си, във вътрешната перцепция и виждането на бебето в 

утробата. Тя има миризма, температура, консистенция, вкус, форма, плът-

ност и сила, които създават всички състояния на тялото у бебето: радост, 

екстаз, болка, тревожност, уплаха. 

Думите на майката са магически и многоцветни само по време на 

бременността и кърменето, защото когато текат с кръвта и млякото, те пре-

дават на бебето в утробата и на новороденото представата за всички тези 

съответни психотелесни състояния. А когато майката мълчи, ако е глухо-

няма (в буквалния смисъл, или поради отричане), или ако е приспана по 

време на бременността и кърменето, тя придава повече интензитет на цвето-

 
5 Анклав – „територия, затворена в друга територия“, от лат.  Inclavare, което означава 

„затварям с ключ“, заключвам.  
6 Холофразата е дума-изречение, състояща се от думи, които се следват едни други без 

прекъсване. Наличието на холофраза при подложените на психоанализа посочва фиксация 

към първоначалното отношение на огледалото. Наричам първоначално всичко, което 

предхожда раждането.    
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вете и на формите на думите чрез архаичното структуриране на мисловния 

акт (das Denken), който предава мисълта като действие, като писане и цвет-

ни картини, както в съня. И все пак, това писане би могло вече да се извър-

шва след седмата седмица при ембриона, много преди способността му да 

сънува. 

Още от вътреутробния живот, детето се структурира в майчиния ла-

ланг (Лакан). За говорещия субект усещането със сетивата вече е акт на съз-

даване. Актът на перцепцията налага пресъздаването на изобразяването на 

една дума с преживяното изображение на Нещото (das Ding), което има 

форма, цвят, температура, миризма и вкус, в зависимост от времето, броя и 

интензитета на първостепенните означаващи на майката. Времето на означа-

ващите тук посочва физическото време: ние сме принудени от нашата пер-

цептивна система, а именно от невроните – огледала и още от самото начало 

имаме различни модели за перцепция, функционални схеми7, които структу-

рират многобройните интрателесни и екстрателесни пространства, които ние 

заемаме едновременно в примитивната синхрония на означаващите.  

Взаимодействието на бебето с възрастния налага и наличието на емо-

ционална ангажираност и на сложен вокален обмен. Начинът, по който въз-

растният се обръща към бебето е въпрос, който занимава учените от повече 

от четиридесет години насам. Възрастните имат тенденция да модулират 

гласа си, когато говорят на бебе или на малко дете. Обичайно наричан baby-

 
7 Ален Бертоз в Смисъла на движението (Le Sens du mouvement, Paris, Odile Jacob, 1997, стр. 

26), развива теорията си за перцепцията, според която „мозъкът е репертоар от сензори-

моторни схеми, които са толкова възможни актове и които организират перцепцията преди 

дори сензорните стимули да са обработени“.  
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talk, но също и infant-directed speech (IDS) или „мамешки“ (motherese)8, този 

тип реч, адресирана към бебето има специфични характеристики и играе 

роля в развитието на детето, в усвояването на езика и във взаимодействието 

му с другите.  

Мамешкият може да бъде инструмент за подкрепа на отношението 

към хората. Ако бебетата в риск от aуатизъм се ангажират повече във 

взаимодействието, когато възрастният говори на мамешки, използването 

на този тип говорене има фундаментално значение. Трудността се състои 

в това, че мамешкият е фактор на взаимодействието – то не се измисля и 

е свързано с връзката между родителите и бебето.  

 

В местата за деца 

Прието е мястото за малки деца да се нарича детска ясла, което изна-

чално е противоречиво, следвайки думите и тяхното значение – ясла също се 

използва за „Подобно на корито приспособление, в което се поставя храна за 

селскостопански животни“ (Речник на думите в българския език). Тя е малко 

училище, което избират родителите за социализиране на детето9. За да стане 

яслата място за деца, което развива, грижейки се и за телесното, се изисква 

 
8 Понятието е разработено и въведено на бълг. ез. от Богданова, М., 2018. Мамешки 
(motherese – англ., фр. ез. – mamanais) е термин, използван при изследване усвояването на 
езика от детето и представя начина, по който майките говорят с децата си – той е звуковата 
и психична връзка между майката и бебето, която го вписва в Света. Характеризира се с 
опростена граматика, акцентиране върху мелодията на речта, умалителни форми на речта, 
повторяемост. Друга особеност е доразвиване или коментиране на „казаното“ от детето, 
изчаквайки.  
 
9 Във Франция начинът на отглеждането на децата в тях варира в зависимост от нуждите и 

семейното положение на родителите – те са колективни детски ясли, почасови, или детска 

ясла в дома на детегледачката. 

http://rechnik.info/
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професионализъм, и постоянно развитие10. Именно трансдисциплинарността 

на екипите би могло да бъде важен ресурс в структурите за развитие на мал-

ки деца, но всъщност, най-често, определя по-скоро медицинки подход в 

работата, който трудно разпознава сигналите на детското страдание.  

Във Франия, до промяната в декрета от юни 2010 г.11, се осъществява 

преглед при приемането на детето в детското заведение, който той вече не е 

задължителен (освен за деца, засегнати от хронична болест, или носители на 

известен вече недъг и за бебетата на по-малко от четири месечна възраст). 

Всички новоприети деца преминават през медицинска консултация в при-

съствието на единия, или на двамата родители, като в продължение на ми-

нимум 45 мин., този преглед позволява да се състави индивидуален прото-

кол за прием в случай на хронично заболяване, или на вече известен проб-

лем, да се предложат евентуални мерки или съоръжения в организацията.  

При липсата на проблем при детето, този преглед при приемането на 

детето е първостепенен, за да се: 

- създаде доверие у родителите; 

- разбере семейното положение, което понякога е сложно, и да се отк-

рият проблемите, така че да се окаже най-добрата помощ на всеки; 

- разбере дали има история на заболяването у детето, или в семейство-

то; 

- поговори за съня, храненето, ежедневието на детето; 

 
10 При кратко проучване сайтовете на няколко детски ясли в България, прави впечатление, че 

т.нар. режим отделя основно място на „времето за тоалет“. 
11 Декрет номер 2010-613 от 7 юни 2010 г. относно детските заведения и услугите, свързани 

с грижите за децата до шест годишна възраст.  
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- открият смущения в поведението, във връзките с другите, психомо-

торно изоставане. 

        Прием12: Ноеми, на шест месеца и половина, идва на консултация с 

майка си. Докато лекарят се осведомява дали има проявени заболявания, 

момиченцето, поставено на образователно килимче до майка си, си смуче 

пръстите. Тя изглежда безразлична към думите, които се разменят около 

нея, не търси майка си с поглед. На няколко пъти й се предлага дрънкалка, 

но безуспешно. Майката веднага имитира предложението и в замяна полу-

чава само кратък поглед. Следващите отговори очертават въпросите: 

Да, Ноеми е много спокойно дете, рядко плаче. 

Не, не настоява да яде. Майка й я храни с биберон на всеки четири 

часа. Ноеми не харесва пюретата и кремчетата, не успява да се храни с лъ-

жичка. 

Ноеми не протяга ръце, когато майка й отива да я вземе от люлката.  

Всички тези елементи ще бъдат записани в здравния картон и преда-

дени на семейния лекар, който майката посещава всеки месец.  

На тази майка се обяснява, че бебето има нужда от помощ за разви-

тието си и ще й бъде предложена втора среща след няколко седмици в яс-

лата, при която ще се реши какъв вид помощ (в яслата или извън нея) е 

възможна, какво заключение може да бъде направено в резултат на получе-

ните двустранни наблюдения в яслата и в семейството. 

Срещата при приемането на детето ще бъде последвана от предло-

жение за втора, а бъдещите наблюдения в яслата ще потвърдят, или отх-

 
12 Наблюдаван в Париж, като част от специализация на автора. 
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върлят тревожните признаци, забелязани в началото.  

Структурираната организация на яслата във времето и в простран-

ството, богатството на усещания в нея, всъщност са елементи, които поз-

воляват да се открият смущения в отношенията с Другите, поведенчески 

затруднения, нарушена адаптация или сетивни особености.  

От момента на приемането до изпращането сe редуват различни мо-

менти – рутинна и предвидима организация, която бързо позволява на дете-

то безопасно да изучава света и да развива общуването както с другите деца, 

така и с референтните възрастни. Но дете, което е сякаш невидимо, или 

твърде подвижно, което изглежда безразлично към другите деца, или напро-

тив – не понася и най-малкото навлизане в неговото пространство, което 

изглежда не иска да играе, „нормално“ ли е? Трябва ли да се говори за това? 

С лекаря? С психолога? С родителите? И какво да се каже? 

Често, погълнати от „обичайните занимания“, в рутината, в труднос-

тите на управлението на групата, екипите имат нужда от помощ, за да наб-

людават и по-добре да разбират децата. Необходимо е да се преосмислят 

практиките, специалистите да се обучат да общуват по-добре. Местата за 

деца все повече не са просто места за отглеждане на децата, те са места за 

учене, за „ко-възпитание“ и „ко-грижи“. 

Детето трябва отново да бъде поставено в центъра на практиките – 

затова е нужно отново да се мисли за него като за не-познато в общността, 

да се увеличават моментите, прекарани с него, макар и те да са кратки, извън 

времето за грижа (тоалет, хранене), да е ясно докъде е стигнало то в разви-

тието си, в игрите, в общуването, за да бъде отведено по-далеч. Това означа-
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ва ежедневното наблюдение да бъде преживяно като възможност за бъдене-

с-детето във всеки момент. 

Това е предизвикателство заради честата липса на човешки ресурс в 

структурите и големият брой деца в групите13, а при при липсата на персо-

нал е трудно да се отговори на всички нужди на малките деца. 

Обучението на екипите за ранното откриване на аутизма у децата е 

съществено важно – откриване, основано на определена теоретична основа. 

Изглежда, че е време екипите да прекратят практики, които дълго време са 

прилагани – детето учи самό, всяко дете „има свой ритъм“ и че не трябва да 

се задават въпроси за забавянето на развитието, че „всичко ще си дойде на 

мястото“, че „ще го израсте“. Затова екипите трябва да познават етапите на 

развитието на детето, да бъдат информирани относно смущенията от аутис-

тичния спектър, които по-скоро са „различие“, отколкото заболяване, да 

разбират и откриват сетивните му особености14. 

Жак е на 17 месеца, приет е на ясли в дома на детегледачка. Поведе-

нието му обърква екипа в детското заведение. Това момченце не ходи, почти 

не издава звук и обикаля по цял ден на четири крака, като спира само за да 

ближе стъклата на прозорците, или да дъвче различни предмети: малки 

пластмасови панерчета, кубчета. Всъщност, Жак показва и смущения в съня, 

много дълго не може да заспи, плаче и крещи, а сънят му е накъсан от съ-

 
13 Във Франция един помощник-възпитател в детската ясла се грижи за пет деца в група от 

по петнадесет. 
14 За да се отговори на запитванията и на нуждите на екипите, които работят с най-малките 
деца, във Франция е разработен инструмент, създаден с цел да се извършва по-добро 
наблюдение, по-добре да се откриват тревожните признаци, които са сигнал за смущения 
от спектъра на аутизма, по-добре да оценят специфичните нужди на всяко дете, като се 
вземат предвид способностите и особеностите му, а не реалната възраст.  
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буждания и ревове. След разговор с госпожата, която установява, че Насим 

се усмихва на „груби контакти“, благодарение на сетивния профил, се фор-

мулира заключението, че Насим не чувства тялото си, нито устата си, като 

другите деца. Със съгласието на родителите му, които имат същите наблю-

дения, всяка сутрин госпожата стимулира устната кухина на детето с по-

мощта на пръстен за зъби, замразен преди това. След няколко дневен период 

на свикване, момчето спира да ближе и хапе предметите. Екипът отбелязва 

подобрение в съсредоточаването на вниманието, спира да обикаля, вече мо-

же да стои на едно място и започва да играе, като пренася предмети от едно 

място на друго. По същия начин, дълбоките масажи преди следобедния сън 

разрешават проблемите му със заспиването и му позволяват да спи дълбоко 

и възстановително.  

Разбира се, не всички ситуации намират толкова сякаш магичен от-

говор, но постепенно екипите разбират, че трябва да променят погледа си, да 

се осмелят да мислят различно и да предложат нови практики, когато забе-

лежат, че някое дете има атипично поведение – обучени лекари, психолози, 

специалисти по психомоторика15, могат да помагнат  при прочита и разби-

рането на тези различия, да ги окуражават да се доверяват на своята сензи-

тивност – не е достатъчно да се наблюдава атипичното поведение, после 

трябва да се изгради специфичен проект за детето, като се адаптира към него 

обкръжението му и педагогиката на всеки специалист („Изпитвате неудобс-

тво, дискомфорт докато носите това бебе на ръце? Вие сте професионалист, 

компетентен, тогава със сигурност това дете има необичаен тонус, нека по-

 
15 Подобно обучение в България няма, последните 10г., чрез включването на френски 

психоаналитици, се заговори за каузата на бебета и малките деца, а Мари-Кристин лазник 

беше лектор на Дни на Ф. Долто. Виж повече на: https://zeleniatdvor.org/about-us/our-history/ 
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говорим за това. А говорихте ли с родителите му? Може би и те срещат съ-

щите трудности, но не смеят да говорят за тях, за да не ги съдят другите?“). 

Връзката с родителите е фундаментална. Много често разговорите 

с родителите, когато детето се приема и изпраща, се ограничават до банал-

ности като следобедния сън и храненето. Трябва да се работи повече върху 

комуникацията, както в институцията, така и с родителите, за да се помогне 

по-добре на детето, опирайки се на сензитивното наблюдение. Професиона-

листите, чрез информацията, която си предават ежедневно, могат да споме-

нат всички аспекти от развитието на детето: моториката, отношенията му с 

другите, игрите, храненето, съня, нещо, което често позволява на родителите 

да формулират въпроси отвъд телесното. Този диалог е много важен, за да 

може после да се предложи специфична помощ. Този начин на общуване 

обаче понякога не е лесен, тъй като се усеща неудобството и страхът от нат-

рапване и осъждане16. всяка седмица да  

Впоследствие ще се дискутира с трансдисциплинарния екип относно 

промените, които трябва да се направят, или специалните педагогически 

подходи, които трябва да се приложат, и дали е необходимо да се направи 

консултация с лекар, за да се предложи и лечение извън детското заведе-

ние17.  

 
16 Тук е ролята на външния супервизор (почти липсваща практика в България), който да 

разговаря със специалистите, като им дава възможност да задават въпроси и да размишляват 

за детето. 
17 Една от съществените мисии на личния лекар във Франция е да развива партньорство с 
други лекари, със службата за закрила на майките и децата, със структурите за медицински 
грижи (SESSAD, Services d’éducation spéciale et de soins à domicile – Служба за специално 
обучение и грижи вкъщи), CAMSP, Centre d’action médico-sociale précoce – Център за 
медицински и социални грижи за малките деца, CMPP, Centre médico-psycho-pédagogique –
 Медико-психологически педагогически център, CMP, Centre médico-psychologique – 
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В заключение   

Професионализирането на процесите за ранно откриване и съпровож-

дане на децата в риск от аутизъм и техните семейства в България предстои. 

Освен това, предстои и най-трудното – разбулване на предразсъдъците към 

аутизма, за да се усъвършенства формирането на екипи, бързо да се диаг-

ностицира риска и да се оказва необходимата помощ.  
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Медико-психологически център) и с болничните центрове, специализирани в областта на 
диагностиката и ранната оценка на аутизма, така че да се предложи пакет от грижи за 
детето и семейството му.   Това не е толкова лесно, има списъци с чакащи. Още повече, че 
редица семейства са в сложно положение – с един родител, с временна заетост, с 
финансови затруднения, майки, настанени в приемни центрове, родители-мигранти, които 
почти не говорят френски.  
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Аннотация: В статье раскрывается практико-ориентированный 

компонент стажировки иностранных студентов по педагогическому 

профилю подготовки. Дано научное обоснование проблемы исследования в 

контексте трендов современного образования. Рассматриваются понятия 

«стажировка», «академическая мобильность», «образовательная среда 

мегаполиса». Представлены два блока работы: воспитательный и 

образовательный, - в рамках которых выделяются основные направления 

организации стажировки (просветительское, культурное, физкультурно-
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оздоровительное). Раскрыты ключевые задачи, этапы и формы работы. 

Особое внимание уделено знакомству с системой образования в Российской 

Федерации, начиная с дошкольного образования и до вузовского, а также с 

системой дополнительного образования детей и подростков; знакомству с 

культурой и искусством страны, в которой проходит стажировка. 

Ключевые слова: стажировка, практико-ориентированный 

компонент, академическая мобильность, образовательная среда мегаполиса, 

международное сотрудничество, профессиональная подготовка. 

 

Современный мир вступил в фазу развития постиндустриального 

общества, где высокие технологии, информация, а, соответственно, и 

уровень образования людей играют огромную роль. Одним из актуальных 

трендов в мировой образовательной практике и одним из значимых 

критериев в мировом рейтинге вузов выступает академическая мобильность 

преподавателей и студентов в рамках организации международного 

сотрудничества в области образования.  

Под академической мобильностью понимаетсяформа организации 

обучения студентов, связанная с перемещением в другой вуз на 

ограниченный во времени период, с возвращением в базовый вуз для 

завершения обучения (Микова, с. 268).Академическая мобильность является 

одной из ключевых идей Болонского процесса. Этоисключительно важный 

для личного и профессионального развития процесс, так как каждый из его 

участников сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций и 

одновременного анализа их с позиции собственной и иной 

культуры.Академическая мобильность является одним из приоритетных 
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направлений международного образования, а главным педагогическим 

условием ее развития выступает процесс включенного обучения студентов. 

Основные задачи мобильности сегодня - дать студенту возможность 

получить разностороннее европейское образование по выбранному 

направлению подготовки, обеспечить доступ в признанные центры 

образования и науки, где традиционно формировались ведущие научные 

школы, расширить познания студента во всех областях европейской 

культуры. Опыт участия в международном академическом взаимодействии 

обеспечивает выпускникам способность работать в межкультурной 

глобальной профессиональной среде.  

Россия занимает 8-е место в мире по численности обучающихся 

иностранных граждан, при этом данный показатель демонстрирует 

стремительный рост (в 6 раз за последние 3 года), что положительно 

сказывается как на экономике страны, так и на ее престиже (Понявина, 

Селезнев, с. 107). 

Информационные технологии, зарубежные стажировки, 

самообразование студентов стали неотъемлемой частью современной 

образовательной системы. Одним из инструментов профессиональной 

подготовки специалистов являются образовательные и профессиональные 

стажировки.  Проведение стажировок позволяет включить в 

профессиональную подготовку студентов практический блок и наладить 

связь между образовательными организациями разного уровня и 

направленности. Организация учебными заведениями различных видов 

стажировок для студентов является часть практико-ориентированного 

подхода к образованию, который предполагает создание, помимо 
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аудиторной, иных форм занятости, ориентированных на получение 

обучающимися практического опыта в рамках изучаемой сферы.  

В настоящее время особое значение приобрели зарубежные 

стажировки, которые рассматриваются как форма освоения студентами 

образовательной программы, направленная на совершенствование 

предметных знаний, умений и навыков, определяемых квалификационной 

характеристикой в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Выезд студента за 

рубеж организуется для повышения профессионального уровня подготовки, 

квалификации по специальности обучения и приобретения 

профессиональных компетенций за время стажировки за рубежом, 

совершенствования знания иностранных языков;участия в международных 

образовательных программах и проектах. 

Опыт проведения стажировок иностранных студентов на базе 

института педагогики и психологии образования Московского городского 

педагогического университета показал, что она может проходить (быть 

организована) в двух форматах:  

1) «погружение» студента-стажера (при условии владения им 

русским языком)в сложившуюся академическую группу 

обучающихся; 

2) обучение студента-стажера по индивидуально разработанному 

плану (построение индивидуальной траектории его стажировки в 

вузе). 

Как правило, первый формат организации обучения применяется и 

хорошо себя зарекомендовал в случаях обучения студентов из 
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дружественных вузов ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь и др.), 

хорошо владеющих русским языком, что исключает языковой барьер и 

позволяет осваивать программу стажировки непосредственно в аутентичной 

среде. 

Для студентов из дальнего зарубежья (Европы и Азии), целью 

которых является не совершенствование знания русского языка, а 

профессиональная подготовка в определенной области, в большей степени 

приемлема и используется индивидуальная работа с преподавателями. Для 

такого студента назначаются тьюторы (представители профессорско-

преподавательского состава и студенты-волонтеры), которые сопровождают 

весь процесс стажировки, включая непосредственную работу с 

преподавателями, самостоятельную работу и практику. 

Хотим поделиться опытом организации стажировки по 

педагогическому профилю подготовки студентки из Тайваня, Национальный 

университет Тайбэя (National Taipei University), которая приехала в Россию 

осваивать опыт организации математического развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Продолжительность ее стажировки была 

один учебный год. Образовательная программа была разработана исходя из 

запросов студента и включала в себя ряд специальных дисциплин: «Развитие 

математической концепции детей», «Введение в математическое 

образование», «Применение компьютера в математическом образовании». 

Работа по организации практики иностранных студентов включала в 

себя три последовательных этапа. 

1 этап – Подготовительный. Цель: разработка целостной программы 

практики в соответствии с целями и задачами стажировки. Основной акцент 
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был сделан на определении содержания практической работы, условий его 

реализации (организационных, методических, психолого-педагогических и 

пр.). Программа строилась по блочно-модульному принципу и включала в 

себя образовательный и воспитательный компоненты, в рамках которых 

выделялись просветительское, культурное и физкультурно-оздоровительное 

направления. 

Серьезное внимание уделялось подбору образовательных 

организаций в качестве баз практики, с которыми были заключены договоры 

о сетевом сотрудничестве. В качестве таких организаций выступали 

дошкольные организации, школы (начальное звено), учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, учреждения дополнительного 

образования, у которых накоплен опыт инновационной работы с детьми и 

подростками, имеется хорошая материально-техническая база, современная 

предметно-пространственная среда. 

Для организации взаимовыгодного сотрудничества к работе с 

иностранным стажером были привлечены студенты-волонтеры старших 

курсов, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» с 

двумя профилями подготовки: Начальное образование, иностранный язык. 

Участие в практике позволило волонтерам приобретать компетенции 

коммуникации на иностранном языке с зарубежными коллегами, 

обмениваться опытом обучения в московском вузе и жизни в мегаполисе. 

2 этап – Основной. Цель: полноценная и всесторонняя реализация 

разработанной программы практики. Основной акцент был сделан на 

формировании у студента-стажера представлений о системе образования в 

РФ, на знакомстве с особенностями работы с детьми в образовательных 
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организациях разного типа. 

3 этап – Заключительный. Цель: мониторинг уровня 

сформированности практических умений стажера по организации 

образовательной работы по математике с обучающимися начальной школы.  

Итогом реализации целей и задач практики был интегрированный 

образовательный проект с младшими школьниками 3-го класса, изучающими 

китайский язык. 

В контексте поставленных задач основное внимание было 

сосредоточено на интеграции образования и социокультурного пространства 

мегаполиса. Образовательная среда мегаполиса представляет собой 

сложноорганизованную систему, состоящую не только и не столько из 

образовательных организаций, но включающую в себя множество других 

социальных институтов (семья, учреждения дополнительного образования, 

культуры, искусства, средства массовой информации, социальные институты 

и сетевые структуры общества). Город выступает центром миро- и 

самопознания, способствующего собственной образовательной и 

профессиональной социализации, обусловливая со-развитие личности и 

социальной среды (Гончарова, Абрамова, с. 36). 

Образовательная среда должна:  

• обеспечивать высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся; 

• гарантировать охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья; 

• быть комфортной и дружественной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам (Виноградова, с. 112).   
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Структура стажировки (Рис.1) включала образовательный и 

воспитательный блоки. Основная смысловая нагрузка образовательного 

блока заключалась в знакомстве студента-стажера с системой образования 

Российской Федерации изнутри, путем непосредственного «погружения» в 

практику работы организаций разного уровня.Воспитательный блок решал 

задачи аккультурации иностранного студента, знакомства его с традициями, 

историей, культурой российского народа, приобщение к здоровому образу 

жизни. В равной мере и в образовательном, и в воспитательном блоке были 

представлены три направления работы: просветительское, культурное, 

физкультурно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура стажировки в рамках организации практики 

Раскроем основное содержание каждого из выделенных направлений 

работы в рамках программы практики.  

Просветительское направление 
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Знакомство с национальной системой образования проходило на 

примере образовательных организаций, представляющих определенную его 

ступень: дошкольное, начальное школьное, среднее профессиональное, 

дополнительное. Был представлен лучший опыт работы педагогических 

коллективов по внедрению современных образовательных технологий, 

реализации инновационного содержания обучения. 

Было организовано посещение «Лаборатории дошкольника», где 

стажер познакомился с созданием современной предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях, 

поучаствовал в мастер-классах по работе с представленным 

высокотехнологичным оборудованием, где имел возможность приобрести 

актуальные практические навыки. 

Иностранный студент активно привлекался к участию в 

многочисленных образовательных фестивалях и конкурсах, которые 

проходили как на базе университета (Фестивали «Математика для 

малышей», «Филология для малышей», Вожатский фестиваль, научные 

мероприятия «Дни науки МГПУ», круглые столы, научные семинары и 

научно-практические конференции преподавателей и студентов, мастер-

классы, тренинги и пр.), так и на городских площадках («Неделя игры и 

игрушки», «Лоцманы книжных морей», «Наука 0+» и пр.). 

Культурное направление 

Большая часть затруднений, с которыми столкнулись студенты, 

принимавшие участие в образовательных программах международного 

обмена, связаны с их интеграцией в другую культурную среду. Именно этим 

обусловлено включение в программу стажировки культурного направления 
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работы с иностранным студентом. 

Погружение студента-стажера в культуру России происходило в 

процессе посещения театров, музеев, выставок г. Москвы, а также музеев, 

включенных в структуру университета, где проходила стажировка («Музей 

истории МГПУ», «Музей народных промыслов и ремесел»). В полной мере 

были задействованы возможности образовательного пространства 

мегаполиса, которые позволили всесторонне приобщить стажера к 

культурной практике.Также было уделено внимание знакомству с 

традициями гостеприимства и празднования в России. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Отдельное внимание в рамках практики было уделено работе по 

приобщению к здоровому образу жизни и активному досугу.Студент-стажер 

имел возможность принимать участие в мастер-классах и тренировках по 

SNAG-гольфу, Спочану (бой на воздушных мечах), большому теннису, и 

знакомился с русскими народными спортивными («Городки», «Серсо» и др.) 

и подвижными играми («Бояре», «Гори-гори ясно», «Гуси-лебеди» и др.). 

Результатом освоения программы практики в рамках стажировки 

стала подготовка и реализация образовательного проекта «Урок математики 

для обучающихся начальной школы на китайском языке». Базой реализации 

интегрированного проекта выступила школа г. Москвы, где реализуется 

программа изучения китайского языка   с младшими школьниками. 

Совместно с преподавателями-тьюторами, администрацией образовательной 

организации и ведущим учителем студентом-стажером был разработан 

конспект урока математики, который включал современные тайваньские и 

российские технологии математического развития, что позволило ему в 



 
 
 
 

108 
 

полной мере проявить сформированные профессиональные компетенции. 
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COMPONENT 

Abstract: The article reveals the practice-oriented component of the 

internship of foreign students in the pedagogical profile of training. The scientific 

substantiation of the research problem in the context of the trends of modern 

education is given. The concepts of "internship", "academic mobility", 

"educational environment of a metropolis" are considered. Two blocks of work are 

presented: upbringing and educational, within which the main directions of 

organizing an internship (educational, cultural, physical culture and health) are 

highlighted. Key tasks, stages and forms of work are revealed. Special attention is 

paid to getting familiar with the education system of the Russian Federation, from 

preschool education to university, as well as with the system of additional 

education for children and teenagers; acquaintance with the culture and art of the 

country where the internship is taking place. 

Keywords: internship, practice-oriented component, academic mobility, 
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Абстракт. Статията  разглежда научния проблем за разработване на 

мултипарадигмален модел за учене в мултикултурна среда. Компонентите на 

този модел са концептуален, дидактически, емпиричен практико-приложен. 

Контекстът, в който е разработен мултипарадигмалния модел е реалната 

мултикултурна среда, която съществува в академичната студентска общност. 

В изследването мултикултурната среда се разглежда като академична и 

училищна мултикултурна среда. В академичната мултикултурна среда 

студентите развиват умения да общуват със собствените си културни 

различия – да ги приемат и интегрират; да ги комбинират помежду си. На 

ниво мултикултурна класна стая студентите развиват умения за управление 

на процесите в класната стая. Представена е дидактическа технология за 

развитие на мултикултурни умения, изградена в симулирана педагогическа 

среда. Статията представя и емпирично изследване, насочено към изучаване 

на нагласите и педагогическото поведение на студентите, поставени в 

контролирана симулирана среда. Представени са емпирични данни и 

резултати от педагогически експеримент. 

Ключови думи: мултипарадигма, висше образование, мултикултурно 

образование 

 

Концептуална основа на изследването 

Проблемът за мултикултурното образование не е нов в научното 

пространство. Неговото интерпретиране отразява развитието на обществото, 

настъпващите промени в граници и нации, среща на религиозни култури. В 

културното многообразие на Европейския съюз икономическото и 
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социалното развитие води до създаване на международни екипи, чиито 

членове са носители не само на различни  религии, но и на различни 

културни поведения – източноевропейски и западноевропейски. 

Възможността да си член на международен екип в страни като Китай, 

Япония, Индия, ЮАР е не само икономическо и социално предизвикателство 

– то е културна метаморфоза в собственоличното пространство на индивида. 

Първоизточник на този факт е самият индивид, носител на различието, което 

поставя мултикултурните компетенции в различен и далеч по-сложен 

контекст. Съвременни автори катоMatosek, M. Prokopowicz, D. (2018) 

отчитат, че културните дилеми „могат да бъдат пречка за оперативната 

съвместимост. Знания за партньорите и чувствителността към културното 

наследство е полезно във всяко измерение на трансграничното 

сътрудничество“. И не само това – в съвременното общество свободното 

придвижването на хора и стоки18 е факт. Заселването на чужденци в редица 

страни развива мултикултурализма в много по-широки граници от битовото 

му национално присъствие. Ето например: България е страна с традиционно 

население от християни и мюсюлмани, живеещи в разбирателство и имащи 

единен социален и икономически бит. В това би-културно пространство днес 

заявяват свое присъствие – руснаци (със своето източноправославие), 

китайци (със своята основна религия будизъм, даоизъм), семейства от 

арабски произход (със своята религия ислям), британци (със своята религия 

католицизъм, англиканство, протестанство),представители на африкански 

страни. Налице са множество смесени бракове, в които взаимодействието на 

 
18Директива 2004/38/ЕО на ЕвропейскияПарламент и на Съветаот 29.04.2004 г. относноправото на граждани на 

Съюза и на членове на технитесемействадаседвижат и дапребиваватсвободно на територията на държавитечленки  
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културните идентичности ражда ново подрастващо поколение с различни 

нагласи към мултикултурното общество – за тях то е естественият социум. 

Взаимодействията, в така разгледаните мултикултурни съобщества са 

предизвикателство пред педагогическата теория и практика. Подготовката на 

студенти педагози, които да преподават знания, морал, ценности на новото 

поколение изисква от академичните преподаватели нова концепция, нова 

технология към  мултикултурализма. Изискват конструиране на 

рефлексивно-изследователска среда за развитие на мултикултурни 

компетентности. Още повече, че днешните студенти са продукт на този нов 

съвременен мултикултурализъм. 

Педагогически ориентации за мултикултурно обучение в 

академична среда 

Гарлиарди, Р. посочва, че „като първи приоритет обучението на 

учителите се нуждае от реорганизиране, за да подобри способността на 

учителите да обучават в един мултикултурен контекст“(Garliardi, 

R.,1995.с.1).Концептуално мултикултурализмът вече се разглежда в 

широките граници на транснационалното и глобалистичното 

измерение.(Костова – Чавдарова, С., 2011).Sotshangane, N. (2002)разработва 

идея за „нова парадигма в модела на глобализация“, в която ще продължи да 

съществува мултикултурното общество. Степента, в която мултикултурното 

академично образование успява, зависи до голяма степен от нагласите и 

уменията на университетските преподаватели да управляват 

мултикултурните процеси в една рефлексивно-изследователска среда. 

Мултикултурните компетенции, които придобиват студентите педагози се 

развиват не в една определена учебна дисциплина, а в една общностна 
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учебна академична среда. Рефлексивна среда, в която формалното и 

неформалното обучение формират изследователски симулационен терен за 

управление на социалните мултикултурни компетенции и на тази основа се 

развиват педагогическите. Педагогическата компетентност се разглежда от 

Шивачева-Пинеда в две важни проекции, които имат конструктивно 

значение за педагогическото мултикултурно съзнание на студента - 

„формирането на ценностно отношение към учителската професия…… и 

развитие на професионално-педагогическо самосъзнание у студентите“ 

(Шивачева-Пинеда, 2019).Академичната мултикултурна среда се възприема 

като среда, която води до „обогатяване, до разширяване на личния 

потенциал,благодарение на усвояването на нов опит, натрупан от етноса, 

нацията, субгрупата, към които до момента е липсвала съпринадлежност или 

е отсъствал интерес“ (Герджикова, Н., 2019).Тази учебна среда носи 

характеристиките на академичната автономност и неприкосновеност, на 

ненасилствената комуникация и толерантност.  

Първото ниво за развитие на мултикултурни компетенции в 

академична среда е менталното, интелектуалното ниво. Важно за това 

ниво е мнението на Иванова и Темникова (2018г.), че „разкриването на 

възможности за синхронизиране на учението за интелекта с 

развиващото го обучение, се очертава като един от важните проблеми на 

съвременната педагогическа наука“.  Като продължение на тази 

ориентация Борисова Т. насочва към идеята за преразглеждане и 

преосмисляне на методите на обучение, на начините, които да накарат 

съвременния студент „да чете, да мисли, да разбира и да оценява 

прочетеното.“ (Борисова, Т., 2018). Борисова, Т. (2017) поставя въпроса и за 



 
 
 
 

115 
 

„четенето с разбиране“ в основата на цялостната комуникативна концепция. 

В контекста на мултикултурализма четенето с разбиране, предполага не само 

„какво е искал да каже автора“, а и как студентите интерпретират 

художествената идея, умеят ли да извличат от нея онзи педагогически 

мултикултурен код, който я предава на подрастващите оценностена и 

значима за съвремието.  

Второто ниво е свързано с прагматичните педагогически 

технологии на мултикултурното познание. Проектирането на педагогическа 

технология „предполага избор на оптимална за конкретните условия система 

от педагогически концепции, принципи, подходи, техники, средства“ 

(Иванов, Калинова, 2017).Златева, А., (2006) операционализира 

педагогическата технология като добавя интегративните възможности на 

преподавателските задачи с цел да се развиват по-пълни и конкретни 

идеи.Важен съдържателен аспект в развитието на мултикултурните 

компетенции се открива в разбирането ѝ, че  "ускоряването на естетичното 

възпитание и обучение на студентите педагози може частично да коригира 

пропуските в тази област“ (Златева, А., 2013). Може да  формира 

естетически мисли и вкусове и да се постига формиране на емоционалния 

свят на младия човек (пос. изт). Развитието на мултикултурни компетенции 

чрез изкуството е един от най-ефикасните начини за формиране на 

педагогическо мултикултурно съзнание у студентите. Запознаването с 

творби на изобразителното изкуство от различни автори(по култура и 

религия), характерни за различни периоди на световното и социално 

развитие, развива не само мултикултурното възприятие, но и разширява 

общия базисен мироглед на студентите. В това ниво важна роля има 
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„репрезентативна концепция" (Denzin & Lincoln, 2005), свързана с 

различните начини за представяне на мисли и чувства, на това "точно какво 

имаме предвид", чрез език, изкуство, жест, танц и др. Научните изследвания 

в областта на изкуствата предлагат много нови форми на репрезентация на 

мисли, идеи и концепции, като: литературни жанрове на импресионистично 

писане, автобиографично писане, разкази, поезия, етно-драма, сценарий и 

фантастика; изображения като филми, рисуване, скициране, танци и 

фотография. Разкриват се множество алтернативни начини на разсъждение. 

Мултикултурните проблеми, които се разглеждат в процеса на обучение 

могат да се подложат на интерпретативна и критическа рефлексия като това 

изисква алтернативни начини на мислене - метафорично, диалектическо, 

индуктивно, поетическо и рефлективно мислене. Въвеждайки студентите в 

модели на репрезентиране и рефлексиране върху мултикултурнотопо знание 

в процеса на академично учене, се дава възможност за: осмисляне на 

развиващия се мултикултурен опит; за тълкуването на мултикултурния 

проблем и обогатяване на контекста. Тези елементи обогатяват 

възможностите на интерпретативната и критична концепция в процеса на 

академичното мултикултурно обучение. 

При проектиране на педагогическите си практики, академичните 

преподаватели рефлексират върху собствените се модели на преподаване, на 

ниво методологическа мултикултурна рефлексия. За тях „все по-голямо 

значение придобиват въпроси, свързани с извеждане на потенциалните 

възможности… и използването на алтернативни стратегии за 

обучение“ (Георгиева, Д., 2019). Трябва да се подчертае, че академичната 

аудитория е модел на гражданското мултикултурно общество и социум. 
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Мултикултурните социални взаимоотношения между студентите се пренасят 

като опит в университетските зали. Ето защо една от първите цели на всеки 

преподавател по различните учебни дисциплини е да педагогизира, да 

насочи този опит към формиране на мултикултурни компетенции, да 

култивира този социален житейски опит в педагогически-конструктивни 

компетенции. Желязкова, Зл. предлага това педагогизиране да се случва чрез 

"алгоритмизирането на учебния процес и автоматизацията на уменията" като 

по този начин мултикултурният социален опит по-лесно ще бъде насочен 

към педагогически опит (Желязкова, Зл., 2018). 

Дидактически технологии за развитие на мултикултурни 

компетенции 

Трансформативният подход (Alismail, А. H. , 2016)е водещ 

дидактически подход при развитие на мултикултурни компетенции в 

университетското обучение. Чрез него студентите имат възможност да 

изследватосновникултурнипредположения и да изучават многообразието във 

връзка с доминиращата култура;да развиват педагогически умения за 

управление на взаимодействието между няколко култури.Познати са и други 

подходи за работа в мултикултурна среда - приносен, добавъчен(пос. изт.), 

но те не отразяват плуралистичото отношение в среда на академични 

мултикултурни взаимоотношения. Трансформативният подход развива 

понятия като плурализъм синергия, рефлексия и изследователско обучение в 

контекста на академичния мултикултурализъм. Той е конструктивен 

дидактически подход, който трансформира учебната среда в рефлексивно-

изследователска среда. Дидактическите модели, чрез които ефективно се 

обучават студенти се моделират в два паралелни аспекта: 
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- Академично преподавателско моделиране за работа в мултикултурна 

академична среда; 

-  Развиване на мултикултурни компетенции у студентите, синергетич-

но приложими във всички учебни дисциплини.  

Целта на това дидактическо моделиране е студентите педагози да бъдат 

въвличани в симулирани ситуации, в които да играят и преживяват различни 

роли в разнообразен професионален, социален и мултикултурен контекст. В 

този смисъл симулационно базираното педагогическо обучениe (СБПО) има 

основна роля в моделирането на дидактическите технологии за 

мултикултурно обучение.  Симулационно базираното мултикултурно 

обучение е конструирано от поредица симулации, които позволяват 

развиване на първоначален педагогически опит без последствия от 

фактологически и методически грешки. Свързано с подготовката на 

педагогически специалисти, то има своя потенциал за организация на среда 

и контролиране на упражнителни мултикултурни симулации в структурата 

на педагогическото образование. Водещ подход в педагогическите 

мултикултурни симулации е изследователският. 

Симулационно базираното педагогическо обучение в мултикултурна 

среда е планирано и целенасочено симулиране на професионална реалност, в 

която студентите получават възможност педагогически да експериментират и 

мултиплицират знания и умения. Това е практическо обучение, в което се 

имитира или конструира педагогическа мултикултурна среда. Със своята 

контекстуалност развива у обучаемите адекватни, гъвкави и адаптивни 

социално-педагогически умения. Педагогическите мултикултурни 

симулации се ранжират, както следва: симулации с повтарящи се елементи, 
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вариращи по трудност симулации, интегративни симулации, йерархично 

развиващи се симулации.   

Симулационно базираното педагогическо обучение в мултикултурна 

среда се разглежда като образователна дидактическа интерактивна 

технология, която включва редица последователни техники за симулация на 

базата на обучение по различните учебни дисциплини. Организира среда, в 

която студентите реално и процедурно извършват педагогически дейности, 

решават проблем, създават събитие, проектират педагогическа ситуация в 

контекста на мултикултурните реалности. Също така развива умения за 

прогнозиране на бъдещи педагогически ефекти, въздействия и 

взаимодействия. Очертаната методологическа глобалност в развиването на 

мултикултурни компетенции създава условия, в които студентът 

целенасочено да развива интердисциплинарни и интеркомуникативни 

умения; да координира множеството източници на информация в класната 

стая като ги редуцира в учебно-познавателни рефлексии. В този смисъл 

симулираната педагогическа мултикултурна среда позволява повторно 

въвличане на студентите толкова често, колкото е необходимо за 

ориентиране в основите на мултикултурата и оптимизиране на 

педагогическите резултати в нейните перспективи. С изведените същностни 

характеристики, СБПО се очертава като релевантен компетентностен модел 

за развитие на педагогическо мултикултурно общуване и поведение.  

Симулационно-базираното мултикултурно педагогическо обучение е 

обучение за развиване на практически педагогически умения и компетенции 

чрез създаващи се или повторни експозиции (Andrews, D.,H., Bel,l H.,H., 

2000). То е различно от ситуационно базираното обучение. В англоезичната 
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литература ситуационното обучение се разбира като упражнение, кратък 

сценарий, скрипт, практическо упражнение за актуализиране на определени 

целеви знания, умения, практики, важни за решаването на колективна задача. 

Едно ситуационно обучение обикновено съдържа множество колективни 

задачи. В симулационно базираното обучение студентът сам развива и 

формира процеса, полиреалностите и резултата; в ситуационното обучение 

той е поставен в конкретно създадена ситуация и създава решението, 

разрешаването. 

В симулационното мултикултурно обучение студентите упражняват 

педагогически и социални роли за управление на мултикултурните процеси 

в цялостния училищен живот. Тук се включва – преподаването на културното 

многообразие във всички учебни предмети, работа с родители от всички 

културни групи, работа с деца и ученици от всички културни групи. Тук 

може да се приеме мнението на Иванова, В. за контекстното учене, като 

съдържателна характеристика на симулационно базираното обучение. 

“Технологично, то се осъществява в предизвикани учебни ситуации чрез 

решаване на проблеми; учене във и чрез опита и неговите различни аспекти 

– културен, социален, физически, психически, професионален“ (Иванова, В. 

2008). В този смисъл се очертава методологическата глобалност на 

мултикултурното познание, която има образователната сила да създава 

мирогледи и нагласи у студентите педагози. 

Дидактически казус за развитие на мултикултурни педагогически 

компетенции.(Емпирично изследване) 

Симулационното мултикултурно обучение се реализира чрез 

дидактически казуси. Това са методически редуцирани варианти на учебен 
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казус, защото са конкретизирани по основни показатели – време, реална 

ситуация, учебно съдържание. Тяхната адаптивност и гъвкавост дават 

възможност да се разглеждат в различните академични учебни дисциплини, 

така че да се постигне „контекстно учене“(пос. изт.). 

Тук се представя дидактически казус, разглеждан в рамките на 

академичните дисциплини „Интегриране на знанието за религията в начален 

етап“ (2018г.) и „Съвременни аспекти на гражданското образование“(2019 

г.)Изследвана е една група студенти – 20 броя, в две последователни учебни 

години –2018 уч. г. и 2019 уч. г. Целта на изследването е да се проследи - 

очертава ли се положителна тенденция между методическия симулационен 

модел на мултикултурно обучение и приложимостта му в педагогическите 

проекции на студентите. Целта на казуса е да се симулира педагогическа 

мултикултурна среда, така че студентът да планира, да конструира  решения, 

да развива умения за работа с мултикултурното познание.  

Дидактически казус: Вие сте учител, който замества колега в трети 

клас. В паралелката се учат заедно вече три години деца от семейства, 

изповядващи ислям, християнство и юдаизъм. В тематичното годишно 

разпределение е записана темата: Открит урок: „Различни, но 

равноценни“. Каква ще бъде Вашата педагогическа предварителна 

подготовка? Кои основни акценти от знанието за религия ще застъпите в 

урока?  

Емпиричните данни оформят съдържанието на следните емпирични 

показатели: 

Показател 1 – Планиране в рамките на един учебен час;  

Показател 2 – Планиране на проектно-базирано обучение;  
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Показател 3 - Планиране на решаване на казуси в реално учебно време. 

Данни и резултати на групата студенти през 2018 годиназа учебна 

дисциплина „Интегриране знанията за религията в начален етап“ 

Първи показател –70 %  от изследваните (14 броя студенти)намират 

решение на казуса в един учебен час като надграждане на знания по учебния 

предмет Човекът и обществото. 

Втори показател - 30 % от студентите(6 броя студенти очертават 

приложение на проекто-базирано обучение, чрез създаване на различни 

учебни задачи и ситуации, в които да се включват учениците. Като важно 

предложение на тази група студенти е темата от часа на класа да се 

комбинира с темата от следващия час, така че учениците да прилагат в 

различна среда своите познания.  

Показател 3 – статистическите данни са със стойност нула. Нито един 

проект на изследваните студенти не съдържа решаване на казуси в реално 

време или други изследователски учебни дейности.  
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графика 1 

Емпирични данни  – 2018 г. 

 
 

Данни и резултати на изследваната група студенти през 2019 година 

за учебна дисциплина „Съвременни аспекти на гражданското образование“ 

Показател 1 – Планиране в рамките на един учебен час е очертано от 7 

студенти - 35%.  

Показател 2 - Планиране на проектно-базирано обучение е заявено от 8 

студенти, които са представили идеи за проектно базирано обучение - 40%.  

Показател 3 - Планиране за решаване на казуси в реално време са се 

включили 5 студенти – 25 %. Те са представили стратегия за решаване на 

дидактически казус в реално време.  
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графика 2 

Емпирични данни – 2019 г. 

 

 

 

 

Сравнителният статистически анализ ясно очертава тясна корелация 

между симулационната методология на мултикултурно обучение и 

приложение на елементи от симулационното обучение в училищното 

обучение. Коефициентът на корелация за взаимозависимост между проекто-

базираното и казусното-проблемно проектиране между групата студенти 

2018 г. и групата студенти 2019 г.е Q=1, което показва една изключително 

висока и тясна зависимост между овладяване на умения за проекто-базирано 

обучение и развитие към проблемно-ориентираното обучение като нива на 

симулационно базираното обучение. Приема се, че прилагането на 
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проблемноориентирано обучение в училищна среда е най-високото ниво на 

симулационното обучение.  

графика 3 

Сравнителен анализ на данните от 2018 г. и 2019 г. 

 
 

Изводи: 

Развиването на мултикултурни компетенции в съвременната 

академична аудитория има по-широки педагогически и социални граници. 

Поради това преподаването на мултикултурния факт в университетското 

образование налага развитие на синергична методология. Методология, 

която обхваща глобалността на мултикултурните проблеми и в същото време 

тяхната специфика, разгледана през призмата на различните паралелки, 

класове и учебни дисциплини. По този начин у студентите се развиват 

широки педагогически умения и умения да изследват и рефлексират върху 
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собствения си мултикултурен опит. Представените данни от изследването на 

студенти в две последователни години очертават няколко основни факта: 

- мултикултурното познание, преподавано през призмата на различни 

академични дисциплини и чрез „алтернативните стратегии“ на рефлексивно-

изследователското обучение, развива своята глобалност, специфика, но и 

педагогическа прецизност; 

- мултикултурните компетенции, изграждани и формирани чрез педа-

гогически симулации, развиват креативността и творческата приложимост 

на това познание, видно от сравнителния графичен анализ на данните. 

- субект-субектните взаимодействия в академичната мултикултурна 

среда възпитават толерантни отношения и организират педагогическа си-

нергия като основа в мултикултурните компетенции на студентите педагози. 
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Abstract. The article addresses the scientific problem of developing a multi-

paradigmatic model for learning in a multicultural environment. The components 

of this model are conceptual, didactic, empirical, practically applied. The context 

in which the multi-paradigmatic model was developed is the real multicultural 

environment that exists in the academic student community. In the study, the 

multicultural environment is considered as an academic and school multicultural 

environment. In the academic multicultural environment, students develop skills 

to communicate with their own cultural differences - to accept and integrate them; 

to combine them with each other. At the multicultural classroom level, students 

develop process management skills in the classroom. A didactic technology for the 

development of multicultural skills built in a simulated pedagogical environment 

is presented. The article also presents an empirical study aimed at exploring the 

attitudes and pedagogical behavior of students placed in a controlled simulated 

environment. Empirical data and results of pedagogical experiment are presented. 
Keywords: multi-paradigm, higher education, multicultural education 
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Abstract: The purpose of the study is to identify the similarities and differences in 

teachers’ education for primary physical education in Macedonia and Bulgaria and 

to compare the elements of professional development of primary school teachers 

in both countries. The analyses of documentation and comparative analyses are 

used as a research method. Law regulations and regulations for teachers’ 

competences in both countries are analyzed. Available literature review and 

studies which investigate teachers’ opinion on different aspects of professional 

development are studied. As a result many similarities between the countries are 

outlined. Professional development of generalist teachers is not related to any 

particular subject but to their general teaching and professional competences. The 

conclusions will be a foundation for future common programmes for professional 

training, creation of international networks of teachers, international network for 

career development, etc. 

Key words: professional development, physical education, primary 

school teachers 

 

INTRODUCTION 

The society that we life in is a society based on knowledge, in-

novation and information. All these elements cannot be achieved and 

integrated without modern and quality education. Quality education, 

targeting at quality teachers is recognized as one of United Nations 
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sustainable development goals, particularly SDG 4. Highly-qualified 

and competent teachers, educated to keep up to date with all changes, 

are the key to quality education. The improved quality of teaching and 

the increased number of teachers, provided by promoting the im-

portant role of teachers, the reduced knowledge gap on teachers, the 

exchange of knowledge about teacher practice, state support and en-

gagement in the teaching profession are the main goals and objectives 

in the Strategic plan for teachers’ education 2018-2021 (Strategic 

plan, 2018). 

Teachers are attributed a crucial role in fulfilling quality educa-

tion, based on their initial knowledge and upgraded with several im-

portant groups of competences. One type of competences are the 

competences related to the professional development of teachers and 

professional cooperation (Basic professional competences and stand-

ards for teachers, 2016).Teacher work requires many different compe-

tences that cannot be acquired during initial education. Even the best 

quality initial education, cannot provide skills required for one’s entire 

professional life (Hendriks et al., 2010). This is the reason why we 

need professional development during the professional career. Profes-

sional development is defined as a “long-lasting process that inte-

grates different contents, experiences and possibilities that are system-

atically planned in order to strengthen the professional growth and de-

velopment of the teachers” (Pešikan, Antić&Marinković, 2010, pp: 

288). Teachers’ professional development should ensure quality, in-

novation, fresh ideas and the possibility for new knowledge, educa-

tional strategies and teaching techniques to be implemented in every-

day school practice (Petrovska et al., 2018a). It is a process integrating 

continuous learning; enhanced cooperation and team working the ex-

change of knowledge and experience, orientation on improving the 

effectiveness of student learning, part of everyday formal and informal 

work with emphasis on the essential components of the teaching pro-

cess (planning, evaluation, effective practice),etc.(European commis-
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sion, 2012; Teacher education policy in Europe, 2008; Common Eu-

ropean Principles  for Teacher Competences and Qualifications, 2010; 

Quality Assurance in Teacher education in Europe, 2006). All men-

tioned aspects for professional development, and their importance for 

quality teaching and quality education refer to all teachers, regardless 

of the level or subject they teach. They are also applicable for most of 

the countries worldwide, but still there are certain country peculiari-

ties, based on differences in legislation for education and specific fea-

tures of the educational systems.  

Professional development of primary school teachers in Mace-

donia and Bulgaria, with emphasis on the key elements of professional 

development, as well as, their competences for physical education in 

primary education are the focus of interest of this study.  

 

MATERIALS AND METHODS OF THE STUDY 

The purpose of thestudy is to identify the similarities and differ-

ences in teachers’ education for primary physical education in Mace-

donia (MKD) and Bulgaria (BG) and to compare the elements of pro-

fessional development of primary school teachers in both countries.  

The analyses of documentation and comparative analyses are 

used as a research method. Law regulations and regulations for teach-

ers’ competences in both countries were analyzed. Available literature 

review and studies investigating teachers’ opinions on different as-

pects of professional development were also analyzed. The analyses 

and comparisons were based on several key aspects including the fol-

lowing elements: learning programs at the universities, general re-

quirements for teacher’s competences; aspects of professional devel-

opment, actions taken in both countries that support professional de-

velopment of the teachers, etc.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

Macedonia and Bulgaria have some peculiarities regarding the 

structure of their systems of primary education and the systems of ed-

ucation of primary school teachers. The structure of the systems of 

primary education in both countries aregivenin Graphic 1.  

 

  
System of primary education in Macedonia System of primary education in Bulgaria 

  

Graphic 1. Structure of the systems of primary education in Macedonia and Bul-

garia 

 

On the basis ofthe presented information in Graphic 1, it can be 

noted that the structures of the systems of education in Macedonia and 

Bulgaria are different in terms of the length of basic primary educa-

tion (five years in Macedonia and four years in Bulgaria). There is 

similarity with reference to the teachers who work with children in 

this period and their education. Namely, in both countries, the teach-

ing process in basic primary education (five and four years respective-

ly)is defined as classroom teaching. This means that the same teacher, 

named generalist teacher, performs the whole teaching process and 

teaches all school subjects (Mileva, 2018). Later, in the 6th grade in 

MKD and 5thgrade in BG, teaching is conducted by subject teachers 

(each subject by a different specialist teacher). This also refers to the 

subject of Physical and Health Education (MKD), and Physical Edu-

cation and Sport (BG) (Klincarovet al., 2017). 
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On the aspect of initial education and general competences, 

classroom teachers in both countries are educated at the Faculties of 

Education in a four years’ study period. They have similar curricula, 

similar subjects and requirements for students – future primary school 

teachers. Similar requirements are also noted from the aspect of prac-

tical work, as well as obligatory pedagogical practice in the final year 

of studies (Popeska et al., 2017; Ivanova&Ivanova, 2018). Besides 

their preparation for other subjects, these students are also prepared to 

teach physical education. Yet, as reported in some studies, part of the 

classroom teachers in Bulgaria have poor knowledge and lack of com-

petences for delivering quality PE classes (Ivanova&Mileva, 2020). 

Similar situation is noted in Macedonia with students at the Faculty of 

Philosophy - Institute of Pedagogy. These students do not take any 

courses related to physical education which means that they do not 

have adequate knowledge in this segment and leads to poor quality of 

PE classes(Popeska et al., 2017). 

After finishing the process of education and starting their work-

ing careers, students at the teaching faculties, become classroom 

teachers. From this point, their process of professional development 

starts. Each country, based on its educational tradition, legislation, as 

well as,the implementation of common European principles for com-

petences and qualifications of the teachers, creates its own national 

standards for primary school teachers. Many of them give special at-

tention to the segment of professional development and professional 

cooperation. Considering the national differences and the unified Eu-

ropean recommendations and principles, there are many common el-

ements but also some differences. 

Therefore, we were interested to study the trends of professional 

development in both countries, i.e. the similarities and the experience 

that could be shared as good practices between the two countries.  

In the Republic of Macedonia several documents regulating the 

teaching profession were prepared on national level in 2016. They de-
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fined the basic professional competences of the teachers grouped in 

the following categories: knowledge for the subject; teaching and 

learning; design of stimulatingthe learning environment; social and 

educational inclusion; communication and cooperation with family 

and community; professional development and professional support 

(Основни професионални компетенциии стандардизанаставници, 

2016). Several aspects are underlined in the document,with reference 

to the professional development. They include: implementing new 

trends in education and in the subject that they teach; participating in 

different forms of professional upgrading; cooperation with col-

leagues, exchange of experiences and best practices; participating in 

professional discussions and constant work for personal and profes-

sional development; taking steps for personal pedagogical work and 

professional development; participating in different forms of profes-

sional development in the school and out of it; organizing research 

work for improvement of personal professional practice (Основни 

професионални компетенции и стандарди за наставници, 2016). 

Based on the directions in the proposed document, many 

schools founded teams for professional development of teachers. 

These teams created the strategy for professional development of 

teachers in Macedonia. The strategy was based on the several key 

points: a design of programs for self-evaluation of professional com-

petences and a plan for professional development considering the key 

area of competences; identification of needs for professional devel-

opment and creation of a plan for supporting those needs and require-

ments; horizontal learning and sharing of experiences between teach-

ers by creating a professional network, organizing of seminars, work-

shops, open classes, internal trainings, etc. Other aspects of profes-

sional development are supported by the Ministry of Education and 

Science and the Bureau for Development in Education. They are re-

sponsible for the professional development legislation and its imple-

mentation into practice, as well as, the organization of certified train-
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ings and workshops for teachers, internal professional development in 

schools, regional cooperation teams, etc.   

In Bulgaria, improving the quality of education is also one of 

the priorities of the country, in line with the priorities of the European 

educational area processes. In this respect, particular steps were taken 

in 2016, when the status and professional development of teachers, 

principals and other pedagogical specialists was formally specified in 

the national document amended in 2019 by the Regulation № 15 

(adopted 22 July 2019). With this Regulation the in-service education 

was given compulsory status. The improvement of the qualification of 

pedagogical specialists has to be realized by specialized service units, 

higher schools and scientific organizations, training organizations 

whose training programs have been approved by the Ministry of Edu-

cation and Science (Ivanova&Mileva, 2019). 

In the period after the establishment of different regulations in 

Bulgaria between 2016 and 2020, different studies were conducted, 

analysing different aspects of professional development. The norma-

tive, methodological and motivational section of the continuous teach-

er training in the country for the period between 2013 and 2019 were 

prepared and presented for implementation at national level by 

Neminska (2018).The mentorship in the teaching profession, as one of 

the aspects of professional development, was also investigated by 

Ivanova & Ivanova (2018). A similar study in Macedonia was con-

ducted by Petrovska et al. (2018b).The positive attitudes of the mentor 

teachers toward the partnership with the higher school in the context 

of life-long learning and their own professional development were es-

tablished (Ivanova & Ivanova, 2018).  

Teacher satisfaction and attractiveness of the teacher’s profes-

sion as one of the key elements for successful work and a starting 

point for professional development were also analyzed. The satisfac-

tion with the teaching profession was analyzed from different aspects 

including the relation with students, the payment, the participation in 
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school management, the motivation of students, etc. The positive rela-

tion with students (Gospodinov, 2013), pedagogical optimism (Shi-

vacheva-Pineda, 2018), the increased payment of teachers and the bet-

ter organization of school work, the professional relations and envi-

ronment (Ivanova&Mileva, 2019) had the strongest impact on the sat-

isfaction with the teacher`s profession. The low prestige of the profes-

sion and the frequent reforms in the educational system of Bulgaria 

had a negative impact on the satisfaction with pedagogical 

work(Ivanova&Mileva, 2019). 

 

CONCLUSION 

Analyzing the national documents and regulations for profes-

sional development of primary school teachers in Macedonia and Bul-

garia, many similarities were noted regarding the categories of profes-

sional development and the actions taken about that, the regulations in 

legislative acts and norms, etc. Since 2016, when national documents 

regulating professional development were adopted in both countries, 

many studies have been done. They emphasize several key points im-

portant for professional development, such as: increased salaries for 

teachers; institutional support and established national norms for pro-

fessional development; changes in school management in a sense of 

greater awareness for teachers needs for continuous professional edu-

cation, networking, educational support; establishment of school 

teams for professional and personal development of teachers; regula-

tions for mentoring novice teachers as part of their professional devel-

opment and promotion, etc. During the analyses, we did not find any 

specific aspects related to the professional development of primary 

school teachers. These findings were partially expected, considering 

the fact that in both countries, professional development of generalist 

teachers is not related to any particular subject but to their general 

teaching and professional competences.  
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PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH 

Comparative studies are always interesting because they pro-

vide opportunities for sharing good practices between countries, and 

for implementing solutions to problems that have already been applied 

with good results. Considering the fact, that our paper was based on 

theoretical analyses of the issue of professional development of prima-

ry school teachers and their involvement in teaching PE, future studies 

could be organized, focusing on comparative researchin both countries 

that will give more objective data on teachers’ opinions and experi-

ences. This information will be a good foundation for future common 

programs for professional development, for the creation of interna-

tional networks of teachers, international network for professional de-

velopment, etc.  
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РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ДИАЛО-
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Аннотация: в статье в теоретическом аспекте рассмотрены вопросы 

организации диалога, роль вопросов в диалогическом общении, диалог как 

форма исследования и познания действительности. Рассмотрен образова-

тельный (учебный) диалог и приемы его организации в аудитории разного 

возраста и подготовки. Материал интересен учителям начальной и основной 

школы, а также педагогическим вузам. 

 Ключевые слова: диалог, образовательный диалог, учебный диалог, 

репродукция картины, развитие речи, коммуникативная компетенция   

 

PICTURE REPRODUCTIONS IN THE EDUCATIONAL DIALOGUE 

Elena Borovskaya, PhD, assistant professor, 

Philology Department at Moscow City Pedagogical University 

 

Abstract: the article considers the theoretical aspects of organizing a dia-

logue, the role of questions in any dialogical communication, and a dialogue as a 

form of research and  cognition of reality. The educational dialogue and methods 

of its organization in the classroom training for different ages and levels are con-

sidered. The material is addressed to primary and secondary school teachers, and 

pedagogical universities. 
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 Key words: dialogue, educational dialogue, dialogical training, painting 

reproduction, speech development, communicative competence. 

 

 

 Вопрос о диалогическом общении важен сегодня в связи с коммуни-

кацией в самых широких кругах и на международном уровне. Наши страны 

давно находятся в диалоге, о культурных связях России и Болгарии можно 

говорить как о диалоге культур. 

Диалог как взаимодействие можно понимать узко и широко.  

В узком понимании диалог – взаимодействие двух участников в акте 

коммуникации.  

В широком смысле мы можем говорить о сложных формах взаимо-

действия человека и различных собеседников, не только в виде человече-

ских субъектов общения, но и как взаимодействие с предметами окружаю-

щего мира, предметами культуры и искусства. Здесь уместно привести слова 

русского филолога Михаила Михайловича Бахтина, который о диалогиче-

ском общении замечает следующее: «Природу мы не спрашиваем, и она нам 

не отвечает. Мы ставим вопросы себе и определенным образом организуем 

наблюдение или эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая человека, мы 

повсюду ищем и находим знаки и стараемся понять их значение», «Исследо-

вание становится спрашиванием и беседой, то есть диалогом» (Бахтин, 1976: 

135). В этом широком понимании диалога как собеседовании с окружающим 

миром кроется великий потенциал познания. Это «спрашивание» и эта «бе-

седа» окажутся путем познания истины.  

Профессор МГУ Г.В. Сорина подхватывает эту мысль о роли вопроса 

в диалоге в знаковом аспекте «диалога сквозь века»: «Именно вопрос (шут-

ливый или серьезный) задает коммуникативную ситуацию, ситуацию диало-
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га, создает условия для возможного понимания» (Сорина, 2015). Здесь вспо-

минаются «диалоги», принятые как форма обучения в Древней Греции, до-

статочно вспомнить «Диалоги» Платона или картину Рафаэля Санти «Афин-

ская школа» в Ватикане, которую можно рассматривать с озвучиванием тем 

диалогов участников разных групп.  

Интересна трансформация диалога в условиях образовательной сре-

ды. Взаимодействие участников диалога обеспечивает результативное по-

знания и прочное усвоение знаний нашими учениками, наконец, интерес к 

«собеседованию». Применительно к образовательному (учебному) диалогу 

отметим распределение ролей участников. Если говорить о взаимодействии 

учителя и учеников, то важно сказать о необходимости переведения учаще-

гося в статус субъекта в диалоге. Дело в том, что порой в диалоговой форме 

происходит проверка усвоения знаний учащимся (опрос) или он вынужден 

быть объектом для «загрузки» необходимых знаний, когда диалог превра-

щается в монолог учителя.  

Об образовательном монологе интересные замечания даёт П.А. Сте-

панов с статье с говорящим названием «Образовательный диалог как усло-

вие развития субъекта образования»:  «Образовательный диалог считается 

состоявшимся, если складывается ситуация перехода из объектности в субъ-

ектность, выход учащегося из процесса присвоения готового знания в про-

цесс открытия своего нового знания, предполагающего стремление к иссле-

довательской деятельности» (Степанов, 2016: 345). Акцент на изменении 

роли ученика в диалоге подсказывает необходимость разговора о новых 

формах организации диалога. П.А. Степанов даёт учителю важные «под-

сказки» взаимодействия с учеником: «Главная задача учителя — увлечь, не 

помешать, не забегать вперед, не решать проблемы за ученика, а организо-

вывать для него самостоятельный поиск нового знания, поощрять исследо-
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вательскую рефлексию ученика, стимулировать потребность в самообразо-

вании» (Степанов, 2016: 345). Эта потребность в самообразовании обеспе-

чивается «мотивационно-побудительным этапом» для начала диалога.  

В условиях современного образования и общения представляется ре-

зультативным путь к организации диалога через произведения искусства. 

Они вызывают эмоциональный отклик, как подсказывает практика, демон-

страция репродукции картины в любой аудитории привлекает внимание (по 

сравнению с текстовым материалом на слайде презентации) и побуждает 

заговорить.  

Рассмотрим варианты организации диалога с помощью репродукции 

картины. 

В картине помимо подписи фамилии художника важными частями, 

«вступающими» в диалог, оказываются само изображение, авторское назва-

ние и дата создания. Уже из этого положения ясно, что мы понимаем диалог 

вслед за М.М. Бахтиным широко, предполагая собеседование с предметом 

изучения. Логика построения диалога более всего понятна на конкретном 

примере. 

В качестве примера рассмотрим картину Павла Корина «Александр 

Невский» из одноименного триптиха 1942 года. Кроме ростового портрета 

святого благоверного князя Александра Невского, изображенного на фоне 

пейзажа Руси, у нас есть название картины и год написания. 

Во-первых, упоминание в названии и изображение центральной фи-

гуры заставляет вспомнить самого князя и биографические данные. Кто это 

на картине? Князь Александр Невский, причисленный Православной церко-

вью к лику святых, родился в 1220 году (1220-1263), следовательно, в этом 

году мы празднуем юбилей – 800 лет со дня рождения князя. Тема праздно-

вания юбилея вводит для нас локацию Санкт-Петербурга, поскольку именно 
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там в Александро-Невской Лавре близ мощей князя и будет центр праздно-

вания юбилея. Этот контекст обращает наше внимание на прозвище 

«Невский» по названию реки Невы и неслучайное расположение Лавры не-

далеко от места, где была одержана победа русской дружины в Невской 

битве 1240 года под предводительством молодого князя Александра, про-

званного Невским.  

Во-вторых, диалог эпох задается указанием года создания – 1942. По-

чему в 1942 году во время трудного периода в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 года с фашисткой Германией была создана эта картина? 

Почему выбран этот сюжет? И дата «оживляет» другую дату – 1242 год, ко-

гда была одержана победа под предводительством Александра Невского в 

Ледовом побоище на Чудском озере. Думается, этот пример храбрости и 

доблести предков был весьма важен для героев Великой Отечественной 

войны. 

В-третьих, диалог с картинами других мастеров. Первой приходит на 

ум картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри» (1898). Поза Алек-

сандра Невского, одежда, взгляд, поворот головы и оружие, пейзаж, нако-

нец, заставляют вспомнить это полотно и увидеть князя в ряду былинных 

богатырей, защищавших русскую землю. Это сопоставление с богатырями и 

внимание к оружию даёт цитату слов, приписываемых князю: «Кто с мечом 

к нам придет – тот от меча и погибнет», прозвучавшую в фильме Сергея Эй-

зенштейна «Александр Невский» (1939, вышла на экраны в 1941 году). В 

исторических документах нет подтверждения подлинности факта цитаты, но 

мысль отсылает нас к Евангелию от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших 

с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященни-

кова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его мес-

то; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут». Таким образом, диалог картин 
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позволяет выделить еще один вид диалога – детали на картине и фразы, 

приписываемой Александру Невскому. В-четвертых, диалог картины и тек-

ста. 

В-пятых, сопоставление картин обратило наше внимание на пейзаж 

полотна Павла Корина. Слева и справа за князем мы видим храм с одной 

стороны и дружину – с другой. Так вводится противопоставление битвы 

видимой (войны с участием дружины) и невидимой (храм). Это противопо-

ставление ярче подчеркивает единство происходящего, когда в земном от-

ражается небесное (вертикаль мира с отражением неба в воде на картине). 

Подтверждение находим во многих песенных текстах этой поры – например, 

в песне «Священная война» 1941 года:  

Как два различных полюса, 

Во всём различны мы. 

За свет, за мир мы боремся, 

Они – за «Царство тьмы»… 

 

В словах этой песни заметно представление о враге как силах тьмы с 

крыльями черными. Эта удивительная по силе духа песня стала гимном за-

щитников Родины во время Великой Отечественной войны, была написана и 

исполнена в первые дни войны (Минералов, 1995). Диалог с песней весьма 

плодотворен, поскольку «песни любого народа содержат в себе отражение 

пространства культуры, архетипические образы», а «песни времен СССР 

формируют ощущение принадлежности к истории» (Боровская, 2018: 197). 

В полотне – традиционный подход к пониманию оппозиции света и 

тьмы, отражающий взгляд древнерусского искусства. Как указывает в своем 

приеме Е.Н. Борюшкина применительно  к  Толковой Палее: сълньчьныи 

свѣтъ освещает физический мир, свѣтъ Господень, свѣтъ правды, истиньныи 
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свѣтъ освещает людские души. В первом из предложенных контекстов 

(сълньчьныи свѣтъ) слово свѣтъ является конкретным существительным и 

управляет привычным для него относительным прилагательным. Сочетае-

мость лексемы в остальных примерах раскрывает символическую природу 

ее значений: свѣтъ как «благодать, духовная энергия, божественная сила» 

(Борюшкина, 2010: 450).  

Рассмотренные детали на картине позволяют увидеть еще один – ше-

стой – аспект включенности картины в диалог. Это диалог живописных 

жанров портрета и иконы. Живописный портрет Александра Невского кисти 

Павла Корина с главным героем святым позволяет сопоставлять изображе-

ние с иконой. Общие черты – герой, меч, плащ, часто на заднем плане мож-

но видеть храм или монастырь (Московский Кремль или Александро-

Невскую Лавру), дружину князя. Иногда в клеймах иконы – сцены из жития. 

Сопоставление с иконой – диалог картины и иконы – позволяет уви-

деть иконописное в портрете Павла Корина. Это красный плащ, меч и дру-

гие детали. Заметим, красный цвет в картине как отсылка к Пасхе с идеей 

жертвы ради других и победе жизни над смертью, а также к советской сим-

волике – красному флагу. В перевязи меча видна отсылка к ленте Ордена 

Александра Невского (красный с золотым шитьем). Так через детали в кар-

тине мы видим диалог эпох, религиозного и светского и даже советского, 

что вписывается в каноны советского искусства. 

Диалог картины и иконы обращает наше внимание на флаг за спиной 

или в руках Александра Невского. На флаге в обоих случаях изображен 

Спаситель. Но это сопоставление обращает наше внимание на взгляд Хри-

ста. Спокойный лик Спаса Нерукотворного мы видим на иконе, а вот на кар-
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тине Корина скорее изображение Спаса Ярое Око, что в бóльшей степени 

передает эмоциональный строй картины. 

В-седьмых, картина Павла Корина является мотивацией для диалога 

людей. Это может быть диалог учитель – ученик (ответы на вопросы по кар-

тине), ученик – ученик (задать вопросы по картине другому ученику, обмен 

репликами по поводу картины), наконец, это внутренний диалог человека и 

картины, что выражается в создании сочинения по картине. 

Темы для сочинений тоже удобно задавать в виде вопросов: «Почему 

в 1942 году важно написать портрет Александра Невского?», «Почему 

триптих с разными героями назван именем князя?», «Как может «звучать» 

картина Александр Невский?», «Почему образ князя так важен России?».  

Написание сочинение удобно проводить по технологии профессора 

Ирины Георгиевны Минераловой «Пишем сочинение вместе». Такое сочи-

нение может быть репликой в диалоге с картиной. 

Таким образом, понимая диалог широко как собеседование человека 

не только с людьми, но и  с природой и неживыми объектами в процессе 

исследования (М.М. Бахтин), понимая вопросительную форму как лучшую в 

диалоге, мы на примере работы с картиной Павла Корина «Александр 

Невский» показали путь от названия картины как «реплики» в диалоге до 

развернутого сочинения учащегося как ответной реплики. Такой подход 

позволяет развивать мышление учащихся, способность видеть детали и 

«считывать» их как реплику диалога, развивает нестандартное мышление и 

интерес не только к живописи и истории, но и к говорению и возможности 

выразить себя. В широком смысле мы говорим о человеке, способном участ-

вовать в диалоге, в исследовании и в коммуникации с окружающим миром. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается место социальной 

активности человека в развитии его одаренности. Социальная активность 

в значимой для одаренного человека сфере деятельности является жизненно 

важным обстоятельством, поскольку именно здесь он может реализовать 

возможности, стремления, направленные на преобразование и улучшение 

действительности в определенной профессиональной или производственной 

сфере общественной жизни. Потребности одаренного человека и других 

представителей социума совпадают в направлении разработки, внедрения 

инноваций в жизнь как необходимой составляющей развития общества. 

Парадоксом действительности является то, что именно общество 

блокирует инициируемую одаренным человеком преобразующую 

инновационную социальную активность, и выражается это в открытом 

неприятии и непонимании людей, естественно конкурирующих в рамках 

социального взаимодействия в сферах общественного производства. 

Ключевые слова: одаренный человек, развитие одаренности, 

социальная активность, инициируемая преобразующая деятельность, 

конкуренция, социум. 
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Abstract.  This article discusses the place of a person's social activity in 

the development of his or her talent. Social activity in the sphere of activity 

significant for a gifted person is a vital factor, because it is here that he can 

realize the opportunities, aspirations aimed at transformation and improvement of 

reality in a certain professional or productive sphere of public life. The needs of a 

gifted person and other representatives of society coincide in the direction of 

development, implementation of innovations in life as a necessary component of 

the development of society. The paradox of reality is that it is society that blocks 

the innovative social activity initiated by a gifted person, and this is expressed in 

open rejection and misunderstanding of people who naturally compete in social 

interaction in the spheres of social production. 

Keywords: talented person, development of talent, social activity, initiated 

transformational activity, competition, society. 

 

Для успешного развития страны в условиях современной 

цивилизации остро востребован потенциал одаренных людей, способных и 

готовых к преобразованиям социальной действительности в перспективных 

сферах общественного производства. Развитие человека происходит в 

социальной среде общества, обладающей разными характеристиками. 
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Социальная активность отражает действенную сущность человека по 

отношению к обществу, социуму.  Спецификой проявлений одаренности у 

человека является  стремление преобразовывать окружающий социум. 

Одаренность имеет особый характер проявлений в период взросления 

и становления человека как гражданина общества, наполняющий жизнь 

ребенка противоречиями и трудностями, ему непонятными и 

доставляющими много проблем в гармоничной социализации. Поэтому не 

удивительно, что определенная часть людей, имевших проявления 

одаренности в детстве, стремится замаскировать свой дар, отказаться от 

него, чтобы быть принятым обществом и понятным окружающим его людям. 

Определений одаренности достаточно много, объединяет их сущность 

феномена: одаренность проявляется в разнообразных видах активности 

человека, например, в художественной или исследовательской деятельности.  

На данный момент ведущим акцентом при идентификации самого 

факта наличия одаренности у человека является возможность неординарных 

и даже выдающихся достижений в деятельности по сравнению с другими 

людьми. При смене точки отсчета с факта проявления на факт развития 

акцент неизменно должен измениться - от статичного на динамичный. Таким 

акцентом может стать инициируемая продуктивная активность человека по 

отношению к обществу и на благо общества. Вопрос заключается в том, 

готов или не готов одаренный человек эту активность осуществлять.  

В данной статье обращаемся к проблематике сохранения одаренности 

у человека, проявлении результатов его деятельности в случае, если в 

обществе целенаправленно создается технологически насыщенное, 

наукоемкое пространство, раскрывающее поле возможностей для 
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инициируемой одаренным человеком преобразующей активности в 

востребованных сферах науки и общественного производства. Поэтому в 

рамках изучения интересующего нас вопроса мы рассмотрим проблематику 

социальной активности одаренного человека в интересующей сфере 

деятельности, одновременно являющейся социально-значимой 

деятельностью.  

Разные аспекты социальной активности явились предметом 

исследования разных авторов, в том числе Ильиных С.А.  (Ильиных, 2018, 

2015), Ковтун Н.М. (Ковтун, 2015), Коряковцевой О.А. (Коряковцева, 2017), 

Мягких А.А. (Мягких, 2018) и др. 

Социальная активность как «способность индивидов 

взаимодействовать с окружающей средой обусловлена самой средой и 

вытекает из потребностей и интересов людей, существует как 

внутриличностная устремленность к соответствующим действиям и 

проявляется как самодеятельность, направленная на их удовлетворение 

путем преобразования различных областей действительности и самих себя и 

обретение социального благополучия» (Ильиных, 2018).  

Г.В. Осипов определяет социальную активность как «совокупность 

форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение 

задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный 

исторический период. Предпосылкой сознательной социальной активности 

выступает осознанный выбор личностью возможностей своего участия в 

общественной жизни» (Осипов, 2000). 

Н.В. Пилипчевская отмечает, что социальная активность представляет 

собой «сложное интегрированное качество личности, проявляющееся в 
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инициативной, направленной, социально значимой деятельности и 

готовности действовать в интересах социальной общности» [Пилипчевская, 

2008]. 

Если говорить о процессе развития человека, то проходит он в 

обычной социальной общественной среде, обладающей самыми 

разнообразными характеристиками, как позитивного, так и негативного 

плана в рамках естественных этапов обновления, реконструкции, 

преобразований в самом обществе. Анализируя проявления одаренности в 

общественной жизни, отмечаем, что часто успехи одаренного человека, в 

том числе и ребенка, вызывают в окружающей среде негативные реакции – 

зависть, осуждение, непонимание, игнорирование и пр., что обусловлено 

вполне понятными причинами и, прежде всего, конкуренцией. В обществе, 

не готовом к здоровой конкуренции. Такая борьба принимает достаточно 

уродливые черты, что выражается в откровенной агрессии и булинге в 

отношении людей даже с минимальными признаками одаренности, если 

только они не принимаются по каким-то причинам окружающими людьми.  

Отмечаем парадокс действительности: с одной стороны, обществу 

нужны одаренные люди для достижения прогресса в культуре и 

производстве, с другой стороны, общество отвергает или с трудом 

принимает одаренных людей по разным основаниям, и как следствие, 

одаренный человек не может инновационную социальную активность 

осуществлять. 

Вполне может быть, что мы не совсем корректно ставим акценты в 

понимании феномена одаренности, учитывая только интеллектуальные 

преференции данного феномена и игнорируя социальную природу 
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одаренности. Одаренному человеку, осознающему свои возможности и 

силы, нужна особая насыщенная среда, обладающая возможностями для 

реализации перспективных наукоемких планов и проектов. Современная 

социально-образовательная среда нашего общества такие ресурсы только 

нарабатывает, понятие конкуренции только входит в жизнь.  

Исследования современных ученых подтверждают нехватку 

необходимых экономике талантливых кадров, и это при том, что серьезное 

внимание уделяется поиску и обучению талантливых детей и молодежи.  

Так, Мягких А.А. отмечает, что «существующая инновационная 

система России нуждается в обновлении научных кадров, а именно в 

креативной молодежи, умеющей мыслить нестандартно, патриотично 

настроенной, искренне желающей реализовать себя в научной сфере, 

отличающиеся высокой степенью разрешения поставленных задач и высокой 

мотивацией» (Мягких, 2018). Данный факт должен заставить нас задуматься, 

почему это происходит.  

Отмечаем другой парадокс действительности: с одной стороны, 

одаренному человеку, осознающему свои возможности и силы, нужна особая 

насыщенная среда, обладающая ресурсами для реализации перспективных 

наукоемких планов и проектов. С другой стороны, успехи одаренного 

человека, в том числе и ребенка вызывают в окружающей среде негативные 

реакции, игнорирование, противостоять которым очень трудно и даже 

невозможно, и как следствие, молодой одаренный человек, находящийся в 

стадии развития, не имеет достаточно сил для противостояния, агрессии 

общества, поэтому, в лучшем случае, скрывает свою одаренность; если 

одаренный человек сохранил свой дар и готов к самореализации в условиях 
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конкуренции, то ищет новую среду, в которой будет востребован и принят.  

Одной из специфик феномена одаренности является то, что человек 

полностью погружается в деятельность, так как на достижение 

прогнозируемого результата нужно огромное количество внутренней 

психической энергии, концентрации интеллектуальных сил и эмоций. Он 

готов к такому погружению, поскольку это для него является жизненно 

важным, при этом ничто не должно нарушать гармонию поиска и 

направленного труда. Среднестатистическому человеку трудно понять 

данную постановку вопроса и оторванность от жизни. При этом для 

одаренного человека инициируемая  им социальная активность, результаты 

которой направлены на развитие общества, и есть жизнь. Свой дар он готовы 

тратить по назначению при условии стабильности предоставленных условий 

и социального благополучия. То есть, мы сталкиваемся с фактом оттока 

одаренных людей в другие страны, которые осознанно создают и предлагают 

им условия для проявления своей социальной активности в интересующей 

сфере социально-значимой деятельности.  

Человек – социальное существо. Ему важно быть понятым и 

принятым. Ему важно проявлять свою активность  в обществе и для 

общества, хотя эта активность для него важна и личностно значима. Понятие 

активность означает проявление действенной стороны личности человека. 

Социальная активность отражает действенную сущность человека по 

отношению к обществу, социуму, частью которого он является. И если мы 

ищем механизмы сохранения одаренности как качества личности взрослого 

человека, то нужно начинать учиться взаимодействовать, уважать 

индивидуальность друг друга и возвести на достойный общественный 
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пьедестал  продуктивный социально-значимый труд человека как основной 

механизм сохранения одаренности личности взрослого человека  и двигатель 

прогресса общества.  
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация. Показаны проблемы естественно-методической подготовки 

будущих учителей к преподаванию предмета «Окружающий мир» и опыт 

работы в этом направлении. Особое внимание уделено использованию 

проблемного обучения, кейс-технологиям. Представлены возможности 

использования ресурсов информационно- образовательной среды. Описаны 

особенности обучения в условиях цифровизации образовательной среды. 

Ключевые слова.Цифровизация, проблемное обучение, кейс, Московская 

электронная школа, начальная школа, подготовка учителей. 

 

В настоящее время происходят значительные изменения в 

содержании и технологиях ознакомления будущих учителей с проблемами 

естествознания и методики их преподавания в начальной школе.  

Традиционно в российской начальной школе изучается предмет 

«Окружающий мир», который знакомит школьников с основами биологии, 

географии, истории, обществознания, валеологии.  

Ранее подготовка к преподаванию предмета «Окружающий мир» в 

педагогическом университете предусматривала знакомство с научными 

основами предмета, в частности изучение предметов естественнонаучного 

цикла (землеведение, ботаника, зоология, экология). Кроме того, учебный 

план предполагал проведение полевой практики по указанным дисциплинам.  

Это позволяло на высоком научном уровне подготовить будущих учителей к 

преподаванию предмета в школе [Смирнова, 3] 

Достижению этой же цели способствовало освоение дисциплины 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир». Студенты 

знакомились с содержанием предмета, методами и технологиями обучения, 

особенностями работы в информационно-образовательной среде, 

mailto:smirnovams@mgpu.ru
mailto:smirnova58@list.ru
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мониторингом достижения планируемых результатов обучения и другими 

актуальными проблемами методики преподавания. 

Нами был разработан учебный методический комплекс (учебники и 

практикумы по указанным дисциплинам), который стал основой 

информационно- образовательной среды для освоения предметов 

естественнонаучного и методического цикла. Учебные пособия содержат 

кейсы, вопросы для обсуждения, тесты, практические задания, мультимедиа. 

Учебно-методический комплекс (и его методический аппарат), 

существующий как в бумажном, так и в электронном формате, позволяет 

организовывать учебный процесс как дистанционно, так и офф-лайн.   В 

любом случае, он обеспечивает активное взаимодействие участников 

образовательного процесса. [Добротин,4] 

Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ в 

2014г. осуществил переход к модульному построению учебного процесса. 

Прежде всего, это отразилось на перечне дисциплин, подлежащих освоению. 

В учебном плане отсутствуют естественнонаучные дисциплины и 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир». В настоящее время 

в учебном плане представлены, например, такие дисциплины: «Опыты и 

наблюдения в естественнонаучном образовании младших школьников», 

«Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при 

изучении окружающего мира», «Мониторинг достижений планируемых 

результатов в области начального естественнонаучного образования», 

«Проектирование программ дополнительного образования в области 

биоэкологии», «Технологии проектирования экологической культуры 

обучающихся» и ряд других. Поэтому перед нами встала задача - 

разработать и реализовать пути интеграции методических дисциплин и 

естествознания. В настоящее время изучение дисциплин осуществляется 

следующим образом: студенты осваивают технологии обучения с опорой на 

предметное содержание (естественнонаучное или историко-

обществоведческое). 

В учебном процессе широко используются интерактивные 

технологии, применяемые в условиях «перевернутого класса» и смешанного 

обучения. В этих условиях показали эффективность проблемное обучение, 

кейс-технологии, имитационные игры. 

Использование проблемного обучения позволяет актуализировать 

естественнонаучные знания студентов, а демонстрация технологии его 

реализации обеспечивает методическую подготовку студентов. Включение 
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студентов в процесс решения проблемных вопросов знакомит с этапами их 

решения. Полагаем, что это один из путей для освоения содержания 

предмета с учетом профессиональной направленности. 

Формированию ключевых профессиональных компетенций 

способствует и использование имитационных игр и кейсов (в том числе и 

видео кейсов). Процесс моделирования кейсов и игр, а также их 

использование в учебном процессе не только оптимизирует подготовку к 

ним, но и формирует методическое мышление будущих учителей. Студенты 

знакомятся с проблемой кейсов и игр, разрабатывая их с опорой на 

классификацию по содержанию и масштабу рассматриваемой проблемы и с 

учетом содержания предмета «Окружающий мир» [Смирнова, 2]. 

Таким образом, образовательному диалогу способствуют различные 

технологии, которые используются и на традиционных занятиях (офф-лайн), 

и  вобучении он-лайн.  

В целях подготовки студентов к профессиональной деятельности 

обращается особое внимание на проблему проектирования уроков. В связи с 

этим необходимо представить МЭШ. Московская электронная школа (МЭШ) 

- образовательная платформа, которая содержит большое число различных 

материалов (иллюстрации, видео, аудиозаписи, документы, карты, учебники 

и учебные пособия, сценарии уроков), размещенных в Библиотеке МЭШ. 

Учителя московских школ являются не только пользователями этих 

ресурсов, но и авторами. Поэтому Московский городской педагогический 

университет проводит большую работу по подготовке будущих учителей к 

проектированию уроков для МЭШ. [Смирнова, 1,5].В результате изучения 

контента МЭШ нами были определены трудности и проблемы в его 

разработке, создана модель урока для предметной области «Обществознание 

и естествознание».   

Подготовка урока в цифровой среде повышает требования к логике 

его построения, формулировке познавательных задач, отбору содержания и 

технологий, к методическому «оформлению» в целом. Поэтому мы 

предлагаем студентам задания по проектированию урока: определению 

структуры, отбору технологий обучения для освоения конкретного 

содержания, наполнению контентом.  

Проектирование урока, отвечающего всем современным требованиям, 

невозможно без включения цифровых технологий. Поэтому в процессе 

подготовки урока студенты разрабатывают интерактивные задания с 

различными дидактическими целями (тесты разного типа, викторины, 
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кроссворды) для младших школьников в приложениях LearningApps.оrg и 

Kahoot.  

Для подготовки заданий как для студентов, так и для школьников 

уместно использовать платформу padlet.com. Дизайн позволяет увидеть 

структуру урока, его смысловые части, интерактивное наполнение, ресурсы 

(рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Скриншот фрагмента урока 

При изучении вопросов естественнонаучной направленности 

использовались мобильные приложения INaturalist, PlantNet, 

PlantSnap.Много информации можно получить с сайтов Департамента 

природопользования г. Москвы и включить в обсуждение проблем или в 

разработку кейса. 

Продуктами научно-исследовательской и учебной деятельности 

студентов являлись не только проекты (сценарии) уроков, но и квесты, web-
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квесты,3-D экскурсии, игры разного типа, сценарии экологических акций и 

праздников, эссе, сетевые уроки. 

В условиях дистанционного образования (пандемия, весна 

2020г.)преподаватели и студенты института педагогики и психологии 

образования включились в разработку видеоматериалов для младших 

школьников (видеопортал университета https://primary.mgpu.ru/). 

Современные студенты в совершенстве владеют информационными 

технологиями, что позволяет им изготавливать видеоролики, работать со 

звуком, использовать ресурсы YouTube. Ознакомиться с некоторыми нашими 

работами можно по ссылкам. 

https://primary.mgpu.ru/video/otkuda-beretsya-sol/ 
https://primary.mgpu.ru/video/kak-sdelat-ajsberg/ 

https://primary.mgpu.ru/video/solnechnaya-sistema/ 

https://primary.mgpu.ru/video/pochemu-pesok-byvaet-raznogo-czveta/ 

 

Платформа TEDпредоставляет возможность не только для знакомства 

со взглядами на педагогические, методические и естественнонаучные 

проблемы, но и для разработки заданий для школьников и студентов (рис.2). 

 

https://primary.mgpu.ru/
https://primary.mgpu.ru/video/kak-sdelat-ajsberg/
https://primary.mgpu.ru/video/solnechnaya-sistema/
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Рис.2. Скриншот задания для студентов 

В заключение отметим, что все перечисленные технологии и подходы 

к организации и разработке содержания дисциплин традиционно 

осуществлялись нами в режиме «перевернутого класса» и смешанного 

обучения. 

С весны 2020 г. университет работает в основном в дистанционном 

режиме на платформе TEAMs, которая позволяет реализовать все 

перечисленные выше технологии обучения. Все участники образовательного 

процесса чувствуют себя комфортно в этой «среде обитания». 

Применение различных технологий обучения, педагогический дизайн 

занятий в условиях цифровизации обучения способствует формированию 

ключевых профессиональных компетенций в области естественнонаучной и 

методической подготовки к преподаванию предмета «Окружающий мир». 
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Annotation. The problems of natural-methodical training of future teachers for 

teaching the subject "The World Around" and the experience of work in this 

direction are shown. Particular attention is paid to the use of problem-based 
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information and educational environment are presented. The features of teaching 

in the context of digitalization of the educational environment are described. 

 

Key words. Digitalization, problem-based learning, case study, Moscow e-school, 

elementary school, teacher training. 
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Аннотация: На социализацию личности ребенка влияет множество 

факторов. Это семья, прежде всего, расширенная семья, дружелюбная, 

соседская среда, детская школа, сверстники, взрослые, средства массовой 

информации и многие другие макро и микросреды. Теоретически 

рассматривается тема социализации личности ребенка в возрасте 6-7 лет, 

подготовительная группа в детском саду. 

Одним из важных факторов является инклюзивное образование, 

которое эффективно способствует быстрой реализации этого процесса. Было 

выбрано несколько диагностических критериев. В публикации 

анализируются представленные результаты, данные проведенных 

диагностических процедур на этапе констатации и контроля теоретических и 

научных исследований по критерию “Ориентация на культурные и 

национальные ценности”. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, социализация, 

диагностические процедуры, констатирующий и контрольный этап, 

критерий. 
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Abstract: There are many factors that influence the socialization of the 

child's personality. These are the family, in the first place, the extended family, 

friendly, neighborhood, children's school, peers, adults, mass media and many 

other macro and micro environments. In theoretical terms, a topic is considered 

for the socialization of the child's personality at the age of 6-7 years, the 

preparatory group in the kindergarten.  

One of the important factors is inclusive education, which contributes 

effectively to the rapid implementation of this process. Several diagnostic criteria 

have been selected. The publication analyzes the reported results, data from 

conducted diagnostic procedures during the ascertaining and control stage of 

theoretical and scientific research under the criterion "Orientation in cultural and 

national values". 

Key words: inclusive education, socialization, diagnostic procedures, 

ascertaining and control stage, criterion. 
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Введение. 

Инклюзивное образование выражается в реорганизации политики, 

практики и культуры болгарского образования, чтобы оно могло 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности учащихся, 

побуждая их к активному участию. 

Образование - это конструктивная сила, но в то же время оно может 

воспроизводить существующее неравенство и практику исключения в 

обществе. Чтобы остановить этот процесс, нужно начать с образования. 

Вначале на международном уровне инклюзивное образование как 

философия было полностью сосредоточено на детях с ограниченными 

возможностями. Помимо инвалидности, к причинам исключения 

добавляются пол, этническая принадлежность, язык, социально-

экономический статус и многие другие. До недавнего времени 

поддерживался тезис о том, что детей с особыми потребностями следует 

классифицировать и обучать отдельно в соответствии с их ограниченными 

возможностями из-за существующих представлений о том, что физические и 

психические данные можно измерить и зафиксировать. А также, что люди с 

ограниченными возможностями не должны быть с другими. 

Образование - важный момент в жизни каждого из нас (поGiurova, V., 

V. Zeleeva, 2017). Как известно, в каждом обществе есть группа людей, 

статус, возможности развития и обучения которых требуют особых условий. 

Дело в том, что интеграция, инклюзия связаны с процессом социализации. В 

контексте инклюзивного образования интеграцию, включение, 

социализацию и адаптацию можно рассматривать как процессы адаптации 

личности ребенка в детском саду и школе, а социальная адаптация - это 

процесс активной адаптации к изменяющейся среде с помощью различных 

социальных средств. Отсюда можно вывести следующее Постепенное 
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вмешательство: 

• Ориентация на профилактику. 

• Принимать людей с ограниченными возможностями и предлагать те 

же условия, что и для всех остальных граждан. 

• Деинституционализация, внедрение в общество. 

• Меняются системы, а не люди. 

• Прежде всего, мы «люди», а не «инвалиды». 

• Расширение методов обучения для удовлетворения потребностей 

самых разных типов учащихся. 

• Сотрудничество между педагогами общего профиля и педагогами по 

специальности. 

• Групповая работа, расписание, переговоры, визуальная поддержка. 

• Дифференцированный и индивидуальный подход в преподавании 

учебного материала и управлении поведением. 

• Увеличенное время. 

• Модификации и адаптации учебных материалов и учебного 

процесса. 

• Индивидуальные планы, полностью адаптированные под ребенка. 

Инклюзивное образование рассматривается как процесс, 

направленный на ликвидацию всех форм сегрегации и дискриминации. 

Чтобы покрыть уязвимых и изолированных по тем или иным причинам 

детей и студентов. Чтобы поощрять и продвигать участие всех в 

образовательном процессе (по Valeeva, R., & Kalimullin, A. 2019) для 

адаптации человека к социальной и природной среде, Социализация - это 

процесс, реализуемый через взаимодействие, контакт и косвенное общение 

между людьми. между сообществами и обществом. 

"Во время встречи глав государств Совета Европы в 1997 году 



 
 
 
 

171 
 

Комитету министров был дан мандат на создание рабочей группы для 

разработки Декларации и программы воспитания демократической 

гражданственности. Эту группу возглавляет посол Франции Жан Уоррен, 

которому удалось достичь консенсуса между 41 государством-членом Совета 

Европы, согласовать каждое слово и запятую текста, за которым стоят все. 

Так, 7 мая 1999 г., по случаю 50-летия Совета Европы, Комитет министров 

принял Декларацию и программу воспитания демократической 

гражданственности, основанную на правах и обязанностях граждан. Новая 

страница открывается не только для Совета Европы, но и для всего 

континента. С принятием Декларации и программы в Совете Европы 

возникли серьезные дебаты по поводу введенного понятия 

„ответственности“. Некоторые люди воспринимают это как обязанность и 

считают, что это ограничивает права человека. Следовательно, следует 

уточнить, что, хотя обязательства подлежат кодификации, обязанности 

являются моральной категорией (например, саморефлексией) и достигаются 

посредством воспитания и образования. Обязанности связаны с осознанием 

места человека в обществе, которое не должно и не должно восприниматься 

как среда, а как общий организм. Это также означает знание и соблюдение 

наших собственных прав и уважение, а также уважение прав других. Наши 

права заканчиваются там, где начинаются права других (Вольтер). Мы не 

можем нарушать права других, так же как они не могут нарушать наши 

права.“ (Неминска Р., 2018a, стр. 60). 

Социализация - это двусторонний процесс, который демонстрирует 

две характеристики содержания. Одна сторона связана с усвоением ребенком 

 
Codification - действие или процесс регулируются законами или правилами в 

соответствии с системой или планом. Определение и систематизация норм. 
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социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных отношений.(по Стойкова, Ж., 2015; Alexandrache, C., 2014) 

Социализация связана с процессом ассимиляции взглядов, убеждений 

и традиций, характерных для семьи и культуры, в которой он живет. (по 

Дончева, Ю., 2014; Dineva, V., 2012). До поступления в детский сад родитель 

играет в этом процессе главную роль. Затем обязанности распределяются, 

взаимно, от имени ребенка. На основе актуальных, современных, до сих пор 

не решенных проблем, установленных в результате проведенных научно-

теоретических исследований, значимости и многогранности проблемы для 

обогащения социальной компетентности детей 6-7 лет, разработана и 

апробирована экспериментальная модель. 

 

Методы исследования.  

Разработанная экспериментальная модель - вариант обогащения 

учебного процесса в подготовительной группе к школе. Он соответствует 

всем нормативным документам, регулирующим педагогическое 

взаимодействие с детьми 6-7 лет в нашей стране, в Болгарии. Акцент сделан 

на образовательном направлении „Окружающий мир“ с четырьмя ядрами 

„Самоутверждение и общение с другими“, „Социальная и оздоровительная 

среда“, „Культурные и национальные ценности“, а также „Мир природы и 

его защита“. 

Экспериментальная модель, его цель, направлена на формирование, 

расширение и обогащение социальной компетентности посредством 

инклюзивного образования детей в возрасте 6-7 лет, посещающих 

подготовительную группу с полдневной, полной или еженедельной 

организацией муниципальных или частных детских садов. 

Проверяется следующая гипотеза: реализация разработанной 
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экспериментальной модели, основанной на межкультурных технологиях 

взаимодействия в дошкольном детстве, положительно влияет на 

поведенческие механизмы в различных социокультурных условиях 

образовательного учреждения. 

В связи с поставленной целью разработанная модель решает 

следующие задачи: 

1. Расширение и обогащение познавательных представлений детей 6-

7 лет об окружающем их социальном и природном мире. 

2. Улучшение поведенческих навыков 6-7-летних детей для 

эффективного действия и / или взаимодействия в различных повседневных 

социальных ситуациях.  

Цель, задачи, объект и предмет экспериментального исследования. 

Проведенное экспериментальное исследование направлено на то, 

чтобы проверить, в какой степени и в какой степени разработанная и 

апробированная модель может помочь обогатить социальную 

компетентность детей 6-7 лет, посещающих подготовительную группу с 

полудневной, полной или недельной организацией. 

Согласно сформулированной цели экспериментальные исследования 

должны решать следующие задачи: 

1. Разработать инструментарий диагностики социальной 

компетентности детей 6-7 лет. 

2. Провести диагностику социальной компетентности детей 6-7 лет 

непосредственно перед началом педагогического взаимодействия в 

подготовительной группе. 

3. Применять разработанную модель для повышения социальной 

компетентности детей 6-7 лет. 

4. Провести диагностику социальной компетентности детей 6-7 лет 
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непосредственно перед окончанием педагогического взаимодействия в 

подготовительной группе. 

5. Обобщить и проанализировать результаты применения 

разработанной модели оптимального развития социальной компетентности 

детей 6-7 лет, посещающих подготовительную группу с полудневной, 

дневной или недельной организацией. 

Объектом экспериментального исследования является инклюзивное 

обучение 114 (ста четырнадцати) детей 6-7 лет, посещающих 

подготовительную группу с полудневной, дневной или недельной 

организацией. 

Предмет исследования - уровень социальной компетентности 

инклюзивного образования и эффективность предложенной методики 

развития и непрерывного совершенствования детей 6-7 лет, посещающих 

подготовительную группу с полудневной, полнодневной или недельной 

организацией. 

 

Дизайн экспериментального исследования разделен на: пилотное 

исследование; Поисковый эксперимент; Формирующий (тренировочный) 

эксперимент и Заключительный (контрольный) эксперимент. 

Из-за ограниченного объема публикации здесь будет представлена 

небольшая часть общего педагогико-экспериментального исследования без 

обзорной части констатирующего эксперимента. 

Целью формирующего (обучающего) эксперимента является 

внедрение на практике разработанной межкультурной модели развития и 

постоянного повышения социальной компетентности детей 6-7 лет. Цель 

достигается за счет реализации следующих задач: 

1. Составление календарного плана применения разработанных 
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дидактических упражнений и игрово-познавательных ситуаций. 

2. Применение дидактических упражнений и игрово-познавательных 

ситуаций в четырех экспериментальных группах. 

 

Экспериментальная база исследования.  

Анализ заявленных ценностей по критерию „Ориентация на 

культурные и национальные ценностиˮ. 

Критерий „Ориентация на культурные и национальные ценностиˮ 

включает четыре показателя: 1. „Признание праздников и обычаевˮ. 2. 

„Признание гуманитарных проявлений примером человеческих 

добродетелейˮ. 3. „Умелое участие в подготовке праздников и обычаевˮ. 4. 

„Проявление благополучия по отношению к окружающим сверстникам из 

подготовительной группыˮ. Их ценности были сообщены с помощью 

диагностических методов - двух тестов с картинками, анкеты для родителей, 

интервью с детьми 6-7 лет и анкеты для детских учителей. 

 

Результаты. 

Результаты проведенных диагностических процедур на этапе 

констатации и контроля показывают три зависимости: 

1. Наблюдается рост в обоих типах групп (экспериментальная и 

контрольная), где рост в экспериментальных группах значительно выше. 

2.Результаты самого дисперсионного анализа показывают 

статистическую значимость соответствующих эффектов. Все эффекты 

статистически значимы. Эффект от взаимодействия - показатель наличия 

положительного результата от примененной методики. 

3. Результаты анализа Post-Hoc представляют собой сравнение между 

различными уровнями двух факторов: контрольная / экспериментальная 
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группа; продолжительность - сентябрь 2017 г. - май 2018 г. Установлено, что 

разница между достижениями опытной и контрольной групп незначительна 

только при констатирующем измерении. 

Проведен подробный сравнительный анализ данных 

констатирующего и контрольного этапов экспериментальной работы, в 

котором экспериментальные группы были разделены следующим образом: 

экспериментальная группа (ЭГ) в детском саду дневного пребывания в 

городе (детский сад - город), экспериментальная группа в детском саду 

дневного режима. село (детский сад - село), Экспериментальная группа с 

полудневной организацией и Экспериментальная группа в недельном 

детском саду. 

Проведенный после применения разработанной методики анализ 

позволяет установить зависимости, которые условно разделены на две 

группы: Первая - по способности детей 6-7 лет распознавать праздники и 

обычаи и адекватно участвовать в подготовке к их приему. Второй - связан с 

умением детей распознавать гуманитарные проявления как образец 

человеческих добродетелей и гуманно относиться к окружающим 

сверстникам из подготовительной группы. 

Семейные традиции, праздники, ритуалы и символы обеспечивают 

преемственность поколений, их привязанность и ответственность перед 

семьей, обогащают эмоциональную сферу детей, формируют чувства любви 

и достоинства, семейной чести и патриотизма. 

Учитывая праздники и обычаи, которые отмечаются и являются 

частью национального календаря болгар в Болгарии, во время 

экспериментальной работы особое внимание было уделено: Рождеству, 1 

марта, 3 марта, 8 марта, Пасхе, Дню Святого Георгия, 24 мая, 1 июня. 

Рождество - один из самых популярных праздников для детей 6-7 
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лет. Неслучайно многие из них с энтузиазмом участвуют в приготовлении ее 

встречи: украшают елку; приготовить праздничный стол, приготовить 

сыворотку. После применения разработанной модели зафиксировано 

повышение активности детей экспериментальных групп, Таблица 1. 

 

Таблице1.Результаты (в процентах), отражающие умение 

школьников 6-7 лет, включенных в экспериментальные группы, 

распознавать праздники и обычаи и умело заниматься их приготовлением. 

 

№ 

 

Праздничн

ый день/ 

обычай 

 

Айтем 

Finding этап Стадия контроля 

ЦДГ - 

город 

ЦДГ 

- 

дере

вня 

ППГ СДГ ЦДГ - 

город 

ЦДГ 

- 

дере

вня 

ППГ СДГ 

1 Рождество 

Украшение елки 72,27 75 97,22 45 100 100 97,22 45 

Готовим 

праздничный 

стол 

34,09 16,67 38,89 40 93,32 70,84 75 60 

Изготовление 

сурвакници 
18,18 87,50 19,44 10 65,90 95,83 69,44 20 

2 
Первого 

марта 

Каждый год 

делает дома 

мартеницы 

9,09 16,67 0 0 50 37,50 38,89 0 

Иногда делает 

мартеницы дома 
43,18 70,83 80 75 50 62,50 61,11 80 

3 
Третого 

марта 

Яркий праздник 

для родителей 
86,36 83,33 89,89 30 86,36 83,33 89,89 30 

Ребенок знает, 

что случилось с 

03.03. 

0 0 0 0 95,45 83,33 88,89 0 

4 
Осмого 

марта 

Ребенок сделал 

подарок маме 
75 41,67 47,23 25 100 100 100 35 

Этот подарок 

ребенок сделал 

сам 

31,81 25 11,11 0 100 75 66,67 10 

5 Пасха 

Каждый год он 

украшает 

пасхальные яйца 

18,18 25 0 0 95,45 58,33 97,22 0 
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Иногда 

украшает 

пасхальные яйца 

70,45 75 100 80 4,55 41,67 2,88 80 

Он знает, 

почему 

пасхальные яйца 

украшают 

22,72 0 0 0 94,45 66,67 97,22 0 

6 

День 

Святого 

Георгия 

Каждый год 

качается на 

качелях ко Дню 

Святого Георгия 

0 66,67 0 0 0 79,17 0 0 

Иногда они 

качели на 

качелях ко Дню 

Святого Георгия 

22,73 33,33 2,78 50 34,09 20,83 41,67 50 

7 24-го мая 

Яркий праздник 

для родителей 
95,45 91,66 83,33 30 95,45 91,66 83,33 30 

Дети знают, 

какой  день 

24.05 

13,63 0 0 0 81,81 83,33 66,67 0 

8 
Первое 

июня 

Дома отмечают 

день ребенка 
59,09 8,33 52,78 0 86,36 83,33 97,22 0 

 

Эти данные дают основание сделать вывод, что благодаря 

экспериментальной работе дети 6-7 лет ожидают Рождества не только из-за 

подарков, которые они приносят, но и из-за обычаев, связанных с их 

встречей. Модель оказывает большее влияние на детей, живущих в 

стандартной семейной среде, чем на тех, кто посещает еженедельный 

детский сад и видится со своей семьей только по выходным. Это 

объясняется тем, что для более активного участия в подготовке к Рождеству 

дети должны быть окружены теплом со стороны членов семьи. 

Связывание мартеницы 1 марта - болгарский обычай, которого ждут 

дети. Данные, представленные в Таблице 1, показывают, что в результате 

протестированной модели количество детей, которые делают мартеницу 

дома, увеличивается. Об этом прогрессе меньше всего сообщается у детей 6-
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7 лет, посещающих детский сад еженедельно. Там нет детей, чтобы делать 

мартеницы каждый год. В последние годы наметилась тенденция делать 

дома мартеницу все реже. Объяснение этому можно найти в повседневной 

занятости родителей, которым сложно делать мартеницы со своим ребенком, 

поэтому они предпочитают их покупать. 

Национальный праздник Болгарии - 3 марта - также освещен в 

исследовании, которое помогает детям 6-7 лет узнать, что произошло 3 

марта 1878 года, а именно: освобождение нашей страны от пятивекового 

рабства. Предлагаемая методика развивает патриотическое чувство у 

будущих первоклассников. Результаты, представленные в Таблице 1, 

вызывают беспокойство по двум причинам: во-первых, для большого 

количества родителей 3 марта не праздник, а выходной; во-вторых, дети из 

еженедельного детского сада не могут правильно представить себе третье 

марта и не могут связать этот праздник с соответствующим историческим 

событием. Причины этого, возможно, снова кроются в занятости родителей, 

которые не находят времени рассказывать своим детям о знаменательных 

событиях нашей истории. 

8 марта вместе с Рождеством - один из самых любимых праздников 

детей 6-7 лет. В этот день дети не получают подарки, а дарят их мамам. 

Представленные в Таблице 1 результаты дают основание сделать вывод, что 

примененная методика повышает активность детей перед праздником 

матери, когда будущие первоклассники с большим желанием и интересом 

делают подарок маме. Эффект практически незначителен только у 6-7-

летних, посещающих недельный детский сад, так как они сообщают об 

увеличении всего на 10%. Это можно объяснить тем, что эти дети проводят 

большую часть времени вне дома (в еженедельном детском саду), где связь с 

матерью слабее, чем у детей, которые находятся дома каждый день. близко к 
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своим родителям. 

Пасха - это тоже праздник, которого ждут с нетерпением дети. Чаще 

всего его ассоциируют с украшенными крашеными яйцами, хотя многие 6-7-

летние не знают сути этого христианского праздника. Это подтверждают 

результаты экспериментальной работы, Таблица 1. Видно, что примененная 

методика оказывает положительное влияние на все подготовительные 

группы, кроме одной в недельном детском саду, где 90% детей не являются 

христианами и их родители не сдаются. особое значение праздника Пасхи. 

Для них украшение яиц - это скорее желание быть похожим на других, не 

вызываемое внутренними убеждениями или верой. 

День Святого Георгия - один из самых почитаемых христианских 

праздников. Он объявлен официальным праздником мужества и болгарской 

армии. Проведенная экспериментальная работа показывает, что День 

Святого Георгия не очень хорошо известен среди детей 6-7 лет, Таблица 1. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что болгарская традиция - 

детям качаться для здоровья качели в День Святого Георгия не пользуется 

популярностью у большинства болгар. семьи. Объясняется это тем, что в 

городах эту задачу сложно решить из-за отсутствия в достаточном 

количестве парков и других зеленых насаждений, кроме того, в своей 

беспокойной повседневной жизни родителям сложно найти время, чтобы 

вывести детей на природу. 

24 мая, национальный день болгарского образования и культуры, 

также включен в предложенную экспериментальную модель, Таблица 1. 

Результаты показывают, что разработанная методика оказывает 

положительное влияние на детей 6-7 лет. Исключение составляют дети, 

посещающие подготовительную группу в еженедельном детском саду. Это 

объясняется тревожным фактом, что только 30% их родителей уважают 
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праздник 24 мая и принимают его как день болгарского образования и 

культуры. Видя отношение родителей к этим детям, формируется 

безразличное отношение к одному из самых болгарских праздников - 

празднику болгарской письменности. 

1 июня, как Рождество и 8 марта, - один из любимых праздников 6-7-

летних. Полученные результаты, Таблица 1, показывают высокую 

эффективность примененной методики в экспериментальных группах. 

Исключением является экспериментальная группа еженедельного детского 

сада, где не сообщается об улучшении. Причины этого снова можно найти в 

отношении их родителей, у которых нет времени и возможности заботиться 

о своих детях и отправлять их в детский сад еженедельно. Часто они не 

проводят Международный день защиты детей со своими детьми. 

В ходе экспериментальной работы также охватываются следующие 

праздники: День христианской семьи и праздник соответствующего 

населенного пункта (города или села). В целом можно сказать, что только в 

16,67% семей из всех 114 опрошенных детей отмечается день христианской 

семьи. Более половины родителей (54,39%) заявили, что не знают, когда 

сегодня этот день, а 28,94% знают, когда он, но не отмечают его особым 

образом. 

Что касается праздника соответствующего поселения, то 

полученные результаты показывают, что 6-7-летние дети не знают, когда 

сейчас праздник города / села, в котором они живут. У некоторых детей 

(44,73%) этот день до сих пор ассоциируется с чем-то другим - прогулкой с 

мамой и папой, угощением или посещением парка развлечений. Вызывает 

беспокойство то, что только 29,82% родителей проводят так называемые 

сборы со своими семьями. Остальные предпочитают быть вдали от дома, 

среди друзей. 
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Рассматривая протестированную модель и ее влияние на улучшение 

способности детей 6-7 лет ориентироваться в болгарских праздниках и 

обычаях, участвовать в подготовке к их приему, можно сделать вывод о 

высокой эффективности трех из четырех типов. экспериментальные группы 

(Экспериментальная группа в детском саду - город; Экспериментальная 

группа в детском саду - село и Экспериментальная группа в 

подготовительной группе). Положительное влияние предложенной методики 

в экспериментальной группе в недельном детском саду меньше. Это можно 

объяснить семейной средой, в которой живут эти дети, так как отношение к 

празднику и любви во многом зависит от отношения, которое существует 

дома. К сожалению, дети 6-7 лет, которые еженедельно посещают детский 

сад, видятся с родителями в основном по выходным. Кроме того, как видно 

из Таблицы 1, для большинства родителей, которые отправили своих детей в 

подготовительную группу с еженедельной организацией, болгарские 

праздники и обычаи являются обычными днями, которые они не отмечают 

особым образом в своих домах. 

Наряду с ознакомлением будущих первоклассников с праздниками и 

обычаями, которые отмечаются в Болгарии, апробированная модель 

оптимального развития социальной компетентности детей 6-7 лет 

предлагает варианты совершенствования способность детей распознавать 

гуманитарные проявления как пример человеческих добродетелей и гуманно 

относиться к сверстникам из подготовительной группы вокруг них. 

Модель охватывает десять проявлений благополучия, которые 6-7-

летние должны показать сверстникам из подготовительной группы. Эти 

навыки детские учителя оценивают по четырехбалльной шкале: не умею, 

плохо, хорошо, очень хорошо. Результаты контрольных и контрольных 

измерений представлены в Таблице 2. 
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Таблице2. Результаты (в процентах), отражающие способность 

детей 6-7 лет, включенных в экспериментальные группы, проявлять 

гуманное отношение к своим сверстникам из подготовительной группы 

 

№ 

 

Айтем 

 

Степень 

Finding этап Стадия контроля 

ЦДГ - 

город 

ЦДГ - 

дерев

ня 

ППГ СДГ 
ЦДГ - 

город 

ЦДГ 

- 

дере

вня 

ППГ 

С

Д

Г 

1 

Ребенок 

может 

играть 

вместе с 

другими 

детьми 

 не 

может 

0 0 11,11 20 0 0 0 0 

плохо 0 0 16,67 30 0 0 0 0 

хорошо 27,27 66,67 33,33 50 0 0 22,22 50 

очень 

хорошо 

72,73 33,33 38,88 0 100 100 88,88 50 

2 

Ребенок 

может 

объяснит

ь новую 
игру 

другим 

детям в 

подготов

ительной 

группе 

не 

может 

0 0 22,22 40 0 0 0 0 

плохо 9,09 25 16,67 40 0 0 0 30 

хорошо 54,54 58,33 27,78 20 18,18 16,67 38,89 50 

очень 

хорошо 

36,37 16,67 33,33 0 81,82 83,33 61,11 20 

3 

Ребенок 

оказывае

т 

помощь, 

но 

ребенок, 

которому 

нужна 
поддержк

а 

не 

может 

0 0 11,11 30 0 0 0 0 

плохо 18,18 41,67 27,78 60 0 0 0 10 

хорошо 50 58,33 44,44 10 27,27 25 50 70 

очень 
хорошо 

31,82 0 16,67 0 72,72 75 50 20 

4 

Ребенок 
может 

принимат

ь помощь 

от других 

не 
может 

0 0 11,12 20 0 0 0 0 

плохо 4,54 8,33 22,22 20 0 0 0 0 

хорошо 45,45 66,67 44,44 60 4,55 0 27,78 60 

очень 50 25 22,22 0 95,45 100 72,22 40 
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детей хорошо 

5 

Ребенок 

умеет 

разрешат

ь 

конфликт

ы, 

возникаю

щие во 
время 

игр 

не 

может 

9,09 0 16,67 50 0 0 0 10 

плохо 40,91 66,67 38,89 40 0 0 22,22 50 

хорошо 50 33,33 44,44 10 45,45 58,33 55,56 10 

очень 
хорошо 

0 0 0 0 54,55 41,66 22,22 0 

6 

Ребенок 
умеет 

извинять

ся, если 

кого-то 

обидел 

не 
может 

0 0 11,11 20 0 0 0 0 

плохо 31,81 16,67 38,89 70 0 0 11,11 20 

хорошо 50 75 50 10 27,28 8,33 38,89 50 

очень 

хорошо 

18,18 8,33 0 0 72,72 91,67 50 30 

7 

Ребенок 

соблюдае

т правила 
дидактич

еских игр 

 не 

может 

0 0 11,11 40 0 0 0 0 

плохо 18,18 8,33 16,67 40 0 0 0 0 

хорошо 50 66,67 44,44 20 13,64 8,33 33,33 50 

очень 

хорошо 

31,82 25 27,78 0 86,36 91,67 66,67 50 

8 

Ребенок 

дает свои 

игрушки 

другим 

детям, 

когда они 
их 

просят 

 не 

может 

0 0 11,12 10 0 0 0 0 

плохо 22,73 16,67 27,76 70 0 0 11,12 40 

хорошо 50 75 55,56 20 27,27 25 44,44 60 

очень 

хорошо 

27,27 8,33 5,56 0 72,73 75 44,44 0 

9 

Ребенок 
спокойно 

ждет 

своей 

очереди, 

когда он 

на катке 

не 
может 

0 0 11,11 10 0 0 0 0 

плохо 13,64 8,33 27,78 80 0 0 0 20 

хорошо 63,64 58,34 50 10 4,54 0 4,54 70 

очень 

хорошо 

22,72 33,33 11,11 0 95,46 100 95,46 10 

10 

Ребенок 

доволен, 

когда 

возвраща

ет чужую 

не 

может 

4,54 0 11,10 10 0 0 0 0 

плохо 22,73 33,33 27,78 70 0 0 5,55 30 

хорошо 50 41,67 55,56 20 31,82 16,67 38,89 70 

очень 22,73 25 5,56 0 68,18 83,33 55,56 0 
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игрушку хорошо 

Дискуссионые вопросы. 

Полученные данные дают основание сделать вывод о положительном 

влиянии использованной методики на четыре типа экспериментальных 

подготовительных групп (экспериментальная группа в детском саду - город; 

экспериментальная группа в детском саду - поселок, экспериментальная 

группа в подготовительной группе; экспериментальная группа в недельном 

детском саду). . Улучшилась способность детей 6-7 лет играть вместе; 

познакомить своих сверстников с новой игрой; при необходимости оказать 

помощь своим сверстникам; принимать помощь от сверстников; разрешать 

конфликты, с которыми они сталкиваются в игровых ситуациях; извиняться, 

если они кого-то обидели или причинили боль; соблюдать правила 

дидактических игр, в которых они принимают участие; подарить свои 

игрушки сверстникам из подготовительной группы; спокойно дождитесь 

своей очереди, когда они будут на катке; рад вернуть чужие игрушки. 

Глубоко исследуя результаты, касающиеся способности детей 6-7 лет 

проявлять гуманное отношение к своим сверстникам, следует отметить, что 

на констатирующем этапе экспериментальной работы у детей из 

недельного детского сада были самые низкие результаты, за ними следовали 

6 - 7-летние, посещающие ППГ, Таблица 2. После применения 

разработанной модели контрольное измерение показывает, что результаты 

детей полудневной подготовительной группы практически близки к 

результатам, полученным в подготовительных группах с полнодневной 

организацией. Анализируя результаты, полученные по окончании 

экспериментальной работы в экспериментальной группе недельного 

детского сада, следует отметить, что они снова ниже, чем в трех других 

экспериментальных группах. Это можно объяснить крайне низким 
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начальным уровнем в этой экспериментальной подготовительной группе. 

Однако прогресс, который можно заметить в рамках самой еженедельной 

подготовительной группы, бесспорен Таблица 2. Смоделируйте, что большая 

часть 6-7-летних детей, посещающих подготовительную группу с 

еженедельной организацией, хорошо или даже хорошо реагируют, когда им 

приходится проявлять благосостояние к своим сверстникам. 

Приведенные данные дают основание утверждать, что включение 

иностранного языка в тестируемые дидактические упражнения и игрово-

познавательные ситуации стимулирует проявление благополучия между 

детьми. 

Проведенный статистический и сравнительный анализ данных, 

полученных при установлении и контрольном измерении показателей по 

критерию „Ориентация на культурные и национальные ценности“, дает 

основание сделать вывод о положительном статистически значимом 

положительном влиянии предложенной экспериментальной модели на 

включенные в экспериментальную работу 6-7- годовалые дети. 

Статистические результаты Контрольной и Экспериментальной 

групп по показателю „Знание праздников и обычаевˮ: 

 

 

Диаграмм

а 1. 

Средние 

значения 

показател

я „Знание 

празднико

в и 

обычаев“ 
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Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа 

 

Факторий F(1,112) p 

группа (E-K) 14.898 0.000 

период 369.861 0.000 

период*группа 120.875 0.000 

 

 

Таблица 4. РезультатыPost-Hoc анализа 

 

Уровни для сравнения {1} {2} {3} {4} 

{1} контрольная сентябрь 2017  0.000 0.991 0.000 

{2} контрольная мая 2018 0.000  0.008 0.000 

{3} експериментальная сентябрь 2017 0.991 0.008  0.000 

{4} експериментальная мая 2018 0.000 0.000 0.000  

 

Заключение 

Социализацию в дошкольном возрасте можно рассматривать как 

процесс и результат обучения индивидуальному социальному опыту. Этот 

эмпиризм впоследствии активно воспроизводится и приумножается. Он 

напрямую связан с общением детей со сверстниками и взрослыми, с 

социальной и природной средой, а также с их совместной деятельностью, а 

именно с взаимодействием ребенка с окружающей социальной и 

естественной средой его ближайшего окружения. 

В этом направлении мысли „Такие понятия, как обучение, 

компетенции и человеческий потенциал, представляют собой различные 

попытки описать или объяснить процессы, с помощью которых человек 

овладевает солидным запасом знаний в данной области знаний. Эти 
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концепции различаются в зависимости от своих эпистемологических и 

онтологических предпосылок".(курсив автора, В.В.)(Войноховска, В., 2012, 

с. 16). 

Социализация - это континуум, непрерывный процесс на жизненном 

пути человека, в котором язык общения и взаимодействия, социальные 

ценности, такие как нормы, отношения, поведение, модели, опыт, а также 

культура, образ жизни и религия, присущие обществу, социальным 

сообщество или группа. (по Борисовой, Т., 2017), В разные периоды, 

особенно в детстве, она бурная, напряженная, динамичная. Чем старше 

растет человек, тем веселее, спокойнее, осознаннее проходит процесс 

социализации. 

Для дошкольного образования в нашей стране характерно единство 

воспитательного воздействия всех факторов. Семья, детский сад, школа, 

общество в целом и общественность занимают свое место в едином 

процессе обучения, обучения и развития. Об этом процессе В. Кацарская 

пишет: „Социализация - это процесс, который исследователи воспринимают 

как сложный, постоянно развивающийся, продолжающийся до конца жизни 

человека в различных микросредах. Полное достижение им цели 

специальной педагогики остается не совсем возможным“. (Кацарска, В., 

2015, с. 37). 

Социализация является фундаментальной для ребенка в отношении 

его общего жизненного формирования, например принятия или неприятия в 

обществе и сообществе. (по Неминска, Р. 2018б; Полихронов, Д. 2017; 

 
Эпистемология (греч. Ἐπιστήμη, „знаниеˮ и λόγος –„слово, доктринаˮ) буквально 

означает „наука познанияˮ. Эпистемология изучает, как мы знаем вещи, каковы 

пределы наших знаний и сколько мы можем приписать подлинности наших знаний. 
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Стоянова, М., 2016). Ожидания касаются степени и качества подготовки как 

современных учителей, так и педагогических знаний и навыков родителей и 

родственников ребенка для его дальнейшего полноценного участия в 

экономической, социальной и политической практике XXI века. 

Обобщая представленные результаты, касающиеся способности 

будущих первоклассников участвовать в подготовке к самым популярным 

болгарским праздникам и обычаям и проявлять гуманное отношение к своим 

сверстникам, можно сказать, что предложенная модель оптимального 

развития социальной компетентности 6 - 7-летние дети положительно 

влияют на детей экспериментальных групп. Сообщалось о статистически 

значимой разнице между данными, полученными во время констатационных 

и контрольных измерений в экспериментальных группах. Такой разницы не 

было зарегистрировано ни в одной из четырех контрольных групп. Кроме 

того, до тестирования разработанной модели результат измерения не выявил 

статистически значимой разницы между контрольной и экспериментальной 

группами, включенными в эксперимент. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Раскрывается сущность понятия «профессиональная 

автономия преподавателя иностранных языков». В этой связи представлено 

авторское видение проблемы совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации преподавателей иностранных языков. Особое 

внимание уделяется некоторым аспектам содержания разработанного 

автором интегративного курса для повышения квалификации 

преподавателей иностранных языков. Результатом стала новая технология и 

авторское решение проблемы совершенствования системы повышения 

квалификации преподавателей. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, 

профессиональная автономия преподавателя, система подготовки и 

повышения квалификации преподавателей иностранных языков. 

 

На смену прежним концепциям постепенно приходит новая 

парадигма высшего педагогического образования, ориентированная на 

подготовку преподавателя нового типа, способного быстро и легко 

адаптироваться к стремительно меняющимся условиям социума. Справиться 

с важнейшими задачами образования будущего смогут только 
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соответственно подготовленные преподаватели, в том числе, преподаватели 

иностранных языков, обладающие профессиональной автономией.  

Далее под профессиональной автономией преподавателя (преподавателя 

иностранных языков),будем понимать способность к независимым и самостоятель-

ным действиям в профессиональной сфере, к критической рефлексии и принятию 

решений, проявлению личной ответственности за свой выбор, к саморазвитию, са-

мообразованию и непрерывному повышению квалификации (Носачева, 2013). 

Согласно рекомендациям государственного уровня относительно 

реализации концепции индивидуализации образования (ориентация на 

способность человека свободно и самостоятельно осуществлять выбор в 

политической, экономической, профессиональной, бытовой и др. ситуациях) 

и в этой связи с необходимостью для современного российского школьника 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию (Александрова, 

2006), а для студента – планировать индивидуальный образовательный 

маршрут (Павозкова, 2010, с.125), отчетливо обозначилась новая роль 

преподавателя – консультант.  

В настоящее время актуальность приобретают новые цели образова-

ния, ориентированные на профессиональную самореализацию студента в 

информационном обществе, на подготовку специалистов к осуществлению 

самостоятельной деятельности на протяжении всего жизненного пути. Осу-

ществляя педагогическое сопровождение студента-лингвиста в процессе его 

самореализации и выступая при этом в роли консультанта, академического 

консультанта, тьютора, модератора образовательного процесса, преподава-
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тель преследует цель научить студента учиться, то есть способствует разви-

тию его учебной и автономии и готовности к профессиональной автономии.  

Исследуя педагогическое консультирование в контексте подготовки 

преподавателей иностранных языков, мы рассматриваем его как процесс 

оказания консультативной помощи студенту педагогического вуза в овладе-

нии им стратегиями профессиональной деятельности и в преодолении про-

блем личностного развития. 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, задача 

подготовки будущего преподавателя как консультанта не в полной мере 

реализуется в рамках университетского обучения, поэтому на помощь 

должна прийти система повышения квалификации преподавателей. В этой 

связи рассмотрим основную идею построения разработанной нами модели 

повышения квалификации преподавателей иностранных языков.  

Опираясь на проделанный анализ научной литературы по теме 

исследования, представим основные требования к квалификационной 

характеристике преподавателя иностранных языков как профессионально 

автономного консультанта. Эти требования включают в себя перечень 

общих умений автономной профессиональной деятельности преподавателя 

иностранных языков. Выделим аспекты, которые положены в основу 

разработки предложенной нами модели повышения квалификации 

преподавателей иностранных языков и составляют основу квалификации 

профессионально автономного преподавателя иностранных языков как 

консультанта.  
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1.Гуманная позиция преподавателя по отношению к учащемуся. 

Деятельность педагога не должна противоречить принципам гуманного и 

ответственного отношения к обучаемому. Преподавателю следует оценивать 

траекторию развития каждого учащегося в образовательном процессе, 

анализировать трудности, которые возникают на этом пути. При 

обнаружении определенной проблемы у учащегося преподавателю следует 

выдержать паузу, не навязывая ему свое личное мнение. Преподаватель 

должен находиться в сторонней позиции, наблюдая как бы со стороны за 

тем, как обучаемый избирает индивидуальный образовательный маршрут, 

учится критически оценивать ситуацию, принимать решения и решать 

проблемы, осуществлять выбор, быть ответственным по отношению к 

процессу своего образования. 

2.Способность преподавателя к осуществлению рефлексии и 

принятию решений. Развитие этой способности предполагает умение 

критически анализировать возникшие проблемы и принимать компетентные 

решения. Преподавателю следует уметь анализировать свои ошибки, что 

является путем к собственному профессиональному 

самосовершенствованию. 

3. Способность преподавателя к осуществлению кооперации с 

коллегами (с другими преподавателями, педагогами дополнительного 

образования, психологами, медиками). 

4.Способность педагога к реализации новых способов 

деятельности: 

- участие в определении целей, содержания и стратегий 

профессиональной деятельности (самоопределение); 
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- готовность к пересмотру целей и методологии педагогического 

образования; 

- организация групповых дискуссий и рефлективных обсуждений; 

- моделирование образовательных ситуаций, использование активных 

методов обучения иностранным языкам, различных игр с элементами 

тренингов, способствующих приобретению новых знаний о себе и способов 

«распознавания» и решения проблем; 

- организация консультаций и др. 

5.Оказание педагогической поддержки учащимся. Деятельность 

преподавателя должна быть оперативной, направленной на своевременную 

поддержку учащегося. 

6.Прогностический, опережающий характер и профилактический 

характер деятельности преподавателя(стремление педагога 

предупредить появление нежелательных проблем). Это предполагает знание 

психологии, в частности возрастной психологии, причем эти знания должны 

соотноситься с анализом конкретных ситуаций. 

7.Стремление к развитию учебной автономии учащихся. 

Преподавателю следует через коллективно-творческую деятельность и 

групповую работу создавать условия для самоопределения и самореализации 

учащихся, предоставлять им вариативные возможности для проявления 

учебной автономии. 

В связи этим нами была разработана и апробирована инновационная 

международная образовательно-научная программа «Теоретико-

методологические основания постдипломного развития профессиональной 

автономии преподавателей мегауниверситета» для повышения 
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квалификации преподавателей. Основная цель данного курса – создание 

нового качества подготовки преподавателей на основе развития у них 

профессиональной автономии с учетом интеграции образовательного, 

научного и инновационного процессов.  

Использование данной программы повышения квалификации 

способствовало:  1) усилению психолого-педагогического компонента 

профессиональной подготовки преподавателей; 2) совершенствованию 

профессиональных знаний в контексте теории профессиональной автономии 

и технологий педагогического консультирования; 3) личностно-

ориентированному характеру обучения педагогов; 4) предоставлению 

преподавателям большей самостоятельности в координации содержания 

программы, в определении формы контроля и оценивания результатов их 

обучения; 5) «обратной связи» между организаторами курсов повышения 

квалификации и педагогами на основе педагогической рефлексии.  

В разработанной нами программе повышения квалификации учтены 

следующие моменты: 

• работа по совершенствованию качества подготовки преподава-

телей на основе развития у них профессиональной автономии должна осо-

знаваться преподавателем как личностно и социально значимая;  

• преподавателю предстоит овладеть теоретическими основами 

концепций профессиональной автономии и педагогического консультирова-

ния, диагностики уровня сформированности компетенций профессионально 

автономного специалиста; 

• диагностика уровня сформированности компетенций препода-

вателя как профессионально автономного специалиста должна осуществ-
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ляться на основе следующих подходов: личностного, антропологического, 

личностно-ориентированного, системно-синергетического, компетентност-

ного; 

• система повышения квалификации благодаря своему мощному 

и разнообразному потенциалу способна оказывать содействие преподавате-

лю в процессе развития его профессиональной автономии, предоставляя ему 

возможности для развития его способностей к самоуправлению, решению 

проблем, рефлексии, самонаблюдению, самоконтролю и самокритике; 

• все формы развития профессиональной автономии преподава-

теля должны быть объединены идеями гуманности, демократизма, принятия 

педагога как одного из ведущих факторов в определении качества образова-

ния, субъекта модернизации системы педагогического образования; 

• задачи, связанные с поиском путей более эффективного ис-

пользования профессионального и личностного потенциала преподаватель-

ского состава, решаются в ключе глобальных тенденций непрерывного педа-

гогического образования.  

Итогом разработанной концепции стала подготовка профессионально 

автономных преподавателей иностранных языков, владеющих не только 

теоретическими знаниями, но и практическим опытом в области 

педагогического консультирования. Специалисты такого уровня 

востребованы в качестве учителей муниципальных и частных школ, 

преподавателей педагогических колледжей и вузов. 
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СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Лавренцова 

SOCIAL INEQUALITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 

Elena Lavrentsova 

Резюме 

В статията се анализира процесът на развитието на неравенството в 

сферата на висшето образование, свързан както с противоречивата природа 

на социално-груповите и социално-класовите отношения, така и с обективно 

и неотстранимо противоречие, залегнало в самия процес на обучението. 

Разкриват се специфичните механизми, продуциращи неравенство през 

периода на социализма въпреки провъзгласения политически курс към 

осигуряване на равен достъп към висшето образование, които отразяват 

разгръщането на процесите на социалната селекция и диференциация в 

социалистическите общества. Очертават се водещите тенденции в областта 

на развитието на висшето образование в съвременните социоикономически 

условия, рефлектиращи върху действието на обществените 

стратификационни механизми и свързани с общата промяна на изискванията 

на пазара на труда по отношение на интелектуалната компонента на 

трудовата дейност и мощна експанзия на висшата школа. 

Ключови думи: образование, социално неравенство, социално 

професионална структура, стратификационна система, социален капитал.   
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Abstract 

The article analyses the process of development of inequality in the field of 

higher education, related to the contradictory nature of socio-group and socio-

class relations, as well as to the objective and irreversible contradiction inherent in 

the learning itself.The specific mechanisms producing inequality during the 

socialist period are revealed, despite the proclaimed political course towards 

ensuring equal access to higher education, which reflect the development of the 

processes of social selection and differentiation in socialistic societies.The leading 

tendencies in the sphere of higher education in the modern socio-economic 

conditions are outlined, reflecting on the functioning of the social stratification 

mechanisms and related to the general change of the labour market requirements 

regarding the intellectual component of labour activity and powerful expansion of 

higher education. 

Key words: education, social inequality, socio-professional structure, 

stratification system, social capital 

 

Увод 

През последните десетилетия очевидно се засилва привлекателността и 

значимостта на висшето професионално образование, както на 

индивидуално равнище, така и в рамките на по-широка социетална 

перспектива. Множество социологически проучвания, провеждани в 

различни страни по света, убедително сочат, че хората с висше образование 

имат предимства по отношение на социалния престиж, издигането на 

ръководна длъжност, придобиването на жизнени блага (Руткевич, 1988, с.10-

11). Нарастването на личната и обществената ценност на висшето 



 
 
 
 

203 
 

образование води до активно масовизиране на висшата школа, което често се 

разглежда под знака на нейната демократизация.  

Влияние на образованието върху възпроизводство на социалната 

структура 

От една страна в полето на научния и публичния дискурс несъмнено се 

забелязва движението от меритократичния модел към утвърждаване на 

модела на егалитарното образование, при което представителите на 

различни социално-икономически групи и етнокултурни общности 

получават равнодостъпни образователни ресурси, равни възможности и 

условия за обучението, в т.ч. в сферата на висшето образование. Но подобни 

социално-демократични ориентации се сблъскват с интересите и нагласите 

на управляващата класа и доминиращите групи в обществото, 

заинтересовани в запазване на образователното неравенство. Като цяло това 

отразява иманентно присъщия на образованието механизъм за 

възпроизводство на разпределителните отношения наред с 

възпроизводството на социолнопрофесионалната структура на обществото. 

При това действието и функционирането на подобен механизъм, 

способстващ за възпроизводство на съществуващия социален ред, се 

контролира и легитимира с помощта на държавната идеология и 

съответстващата политическа риторика. Оттук следва, че качественото 

професионално образование винаги остава приоритетна интенция и 

абсолютна ценност за елитните слоеве. 

Развитието на неравенството в образованието справедливо свързват 

както с противоречивата природа на социално-груповите и социално-

класовите отношения, така и с обективно и неотстранимо противоречие, 
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залегнало в самия процес на обучението. То се изразява в конфликта между 

обществените и индивидуалните интереси, допустимостта за навлизане на 

обществото посредством образованието в частния живот на гражданите. 

(Jarvis, 2012).Възпроизводството на социалната структура на обществото и 

чрез това на съществуващите социално-класовите и социално-

професионалните противоречия е пряка функция на професионалното 

образование. Проблемът се състои не в това, че тези противоречия се 

възпроизвеждат – това е обективен процес, а в това, те да не нарушават 

обществения баланс (компромис), възприеман от масовото съзнание като 

социално справедливо състояние на разпределителните отношения (Шереги, 

2015, с.33). 

За решаването на този проблем в демократичното общество се налага 

да бъде постоянно поддържано динамичното равновесие между запазване на 

действащата стратификационна система и развитието на социума, 

предполагащо все по-пълно използване на способностите на подрастващото 

поколение (при едновременно изравняване на образователните шансове у 

младите представители на различните групи и общности), особено с оглед на 

увеличаване на интелектуалната съставляваща и засилване на 

диверсификацията на науката във всички сектори на икономиката. Другият 

аспект на въпросното динамично равновесие е свързан с постигане на 

баланса между индивидуалното право на свободно професионално 

образование и обществената потребност от подготовка на определени 

категории работници и специалисти. 

Особено трудно се оказва постигането на въпросния обществен баланс 

в транзитивния тип общества, където висшето професионално образование, 
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отразявайки мощните трансформации на цялостната социална структура, 

често разкрива задълбочаващите се процеси на социалната диференциация.  

Социалното неравенство в полето на висшата школа през 

социализма  

Общата особеност, характерна за страните, тръгнали по пътя на 

социалистическото развитие, се състояла в утвърждаването на егалитаризма 

като основен фокус на преобразованията в сферата на висшето образование, 

дефиниран същевременно през призмата на пролетарската идеология и 

хегемония. Това означавало целенасочено конструиране на интелектуалния 

слой в съответствие с постулирания принцип за социалното изравняване на 

обществото, съчетан с изразена ориентация към формиране на определен 

негов състав въз основа на социално-класовата принадлежност. 

Регулирането на социалния състав на студентите се е осъществявало по 

няколко направления: 1. Посредством система на преки ограничения за 

едните и преференции при кандидатстване за други категории на кандидат-

студенти в зависимост от социалния произход, съдействаща за прием на 

«ценни» в социално отношение елементи (имащи партийни препоръки, 

завършили специално организирани за работниците центрове, факултети 

(«рабфак»), притежаващи стаж, произлизащи от работническата или 

селяческата среда и др.). 2. Чрез създаване на специални учебни заведения за 

подготовка към кандидатстване на «социално-близки» към властта лица 

(първоначално «работнически факултети», преименувани по-нататък в 

подготвителни отделения, вечерни и задочни отделения, система на 

специализирани/профилирани училища и др.)(Волков, 1999, с. 36).  
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Може с основание да се твърди, че ограничаване на правото на 

образование за представителите на по-високостатусните слоеве и 

установяване на класово-партийния принцип за прием във висши учебни 

заведения са формирали фундамент на социалната политика на 

социалистическите държави. Но подобен подход очевидно служи като израз 

на депривация и дискриминация спрямо определени социално-класови 

образувания, която  цели  низходяща  социална  мобилност  и „изключване 

от обществения елит“ (Бояджиева,  2010).Въпреки провъзгласения 

политически курс към осигуряване на равен достъп към висшето 

образование, развитието на процесите на социалната селекция и 

диференциация в социалистическите общества довежда до оформяне на 

реално неравенство в системата на висшето образование, отразяващо 

доминиращото положение на „социалния капитал“ в полето на висшата 

школа.  

Стесняващата се „фуния на социалното неравенство“ манифестира 

себе си,  както във феномена на пролетаризацията на висшето образование, 

така и в други вектори на статификационното движение, съпровождащи 

развитието на социализма и присъщи на по-късните му етапи. Така, ако 

например, в СССР през 1963г. от 100 випускника на средните училища във 

вузовете са постъпвали 11 деца от семействата на работниците и селяните, 

то през 1983 г.те стават 9, а през 1993 г. — 5. Съответно делът на децата на 

служителите от 1963 до 1993 гг. е нараснал от 10 на 16, а на специалистите 

— от 14 до 18, и на ръководителите — от 6 до 22. (Социология в России, 

1998, с. 48). 

Тук вече се утвърждава съвсем друга тенденция, разкриваща неравен 
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достъп към получаване на висшето образование за децата от семействата на 

работниците и селяните в късносоциалистическото общество. През 80-те г. 

във вузовете се обучават предимно децата на партийните кадри и 

интелигенцията, които използват своя статус, влияние и връзки за да 

осигурят на своите чеда мястото в елитните училища, а по-нататък и в 

университетите. Освен това социалистическата система на висшето 

образование генерира и други линии на неравенството: деца с ограничени 

физически възможности, деца със СОП и тези, живеещи в неблагоприятни 

социални условия, много рядко получават необходимата им специализирана 

помощ. 

Редица изследвания през 1960-1990 гг. демонстрират, че при приема 

във вузове по-големи предимства имат по-скоро випускниците на 

общообразователните училища, отколкото завършилите други средни учебни 

заведения, жителите на столицата в сравнение с децата от провинция, децата 

от високостатусните групи, отколкото представителите на социално 

уязвимите групи от населението. Именно тези три критерия –типа на 

учебното заведение, в което се получава средното образование, социалния 

произход и равнището на урбанизацията на населеното място, където се 

реализира изборът, се явяват като основа за анализа на шансовете за достъп 

до висше учебно заведение на различните групи млади хора. (Чередниченко, 

2004, с.409).  

Както се вижда, социалното неравенство в пространството на висшата 

школа достатъчно красноречиво проявява себе си и при егалитаристските 

условия на социалистически строй. Същевременно неговата мяра, степен на 

изразеност сериозно варира в зависимост от конкретната социокултурна 
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ситуация. И ако в такива държави като България или Русия социализмът 

въпреки множество създадени ограничения, успява да постигне достатъчно 

висока степен на изравняване на образователните шансове, то през 

следващия транзитивен период процесите на неравенство показват явна 

тенденция към нарастване и задълбочаване(ако през 1960-те г. СССР 

например, по достъпност на образованието заема първо място в света, то 

сега Русия по същия показател е на 18 място), което на свой ред поражда 

допълнителни дисбаланси както в рамките на системата на висшето 

образование, така в обществото като цяло.  

Нови измерения на неравенството в контекста на експанзията на 

висшето образование 

Без съмнение, една от водещите тенденции в областта на развитието на 

висшето образование в съвременните социоикономически условия е 

свързана с общата промяна на изискванията на пазара на труда по 

отношение на интелектуалната компонента на трудовата дейност и оттук с 

мощна експанзия на висшата школа, водеща до мащабната й масовизация. 

Но ключовото противоречие се състои в това, че масовото увеличаване броя 

на висшите учебни заведения далеч не предполага постигане на еднакво 

качество на предоставяните образователни услуги.  

Още един общ тренд отразява високата степен на маркетизация на 

висшето професионално образование, съпътстван от такива процеси, като 

увеличаване на учебните и работните места, свиване на сроковете за 

професионалната подготовка. Обаче обратната страна на подобна промяна 

разкрива нарастващата специализация, която води до задълбочаване на 

неравенството чрез повишаване нивото на несигурност и незащитеност на 
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индивида спрямо бързо променящата се икономическа ситуация, чрез 

засилване на диференциация спрямо наличните възможности за реализация 

на персоналните предпочитания. 

Друго противоречие е свързано с глобализацията и всеобщото 

изменение на реда на разпределението на знанията чрез образователните 

институти. Ако в началото на XX в. неравенствата (в това число в сферата на 

висшето образование) са носили вътрешен характер, то към началото на 

следващото столетие редица държави успяват да пренесат тези неравенства 

на междустрановото равнище. Според оценките на експертите на 

ЮНЕСКО, днес до 80% от глобалните неравенства носят междустранови 

характер, а вътре в тези страни неравенствата в значителна степен са 

смекчени (Milanovic, 2010).Основна предпоставка за това е икономическата 

интеграция между различните държави в регионален мащаб (ЕС, страните от 

АСЕАН), дейността на транснационалните корпорации, по-свободно 

движение на работната ръка, преразпределяне на финансовите потоци. 

Освен това следва да бъдат посочени и други преобладаващи 

тенденции в системата на висшето образование, пряко или косвено 

рефлектиращи върху действието на обществените стратификационни 

механизми: 

1. Налице е процесът на комерсиализацията, обхващащ всички об-

разователни равнища, но особено ярко проявяващ себе си в пространството 

на висшата школа. По-стремително и интензивно този процес протича в 

бившите социалистически страни. В България, Русия и други постсоциалис-

тически държави се наблюдава значителен ръст на броя на висшите учебни 

заведения, при това главно за сметка на новите филиали и комерчески вузо-
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ве, което води до сериозно увеличаване броя на студентите, обучаващите се 

там на комерческа основа. В резултат приоритетно значение придобива 

«икономическият капитал», когато внушителен брой абсолвенти се лишава 

от възможността да придобие качествено висше професионално образование 

вследствие невъзможността да бъдат покривани разходите за обучението. 

Висшето образование по такъв начин става недостъпно за редица представи-

тели на общностите с нисък социалноикономически статус. 

2. Очевиден също така е и процесът на регионализацията на вузове-

те, свързан с появата на регионалните центрове, самовъзпроизводството на 

регионалния елит, водещ към регионалното неравенство (Фурсова, 2015). 

Някои региони предприемат много по-енергични стъпки за развитие на мес-

тната система на висшето образование, което обуславя значителни разлики 

между отделните региони в броя на специалистите с висше образование, 

стигащи до 2, 5 пъти. През последните години още по-отчетливо се откроява 

не само социалното, но и регионалното „затваряне“ на вузовете, когато пре-

обладаващият контингент на приетите студенти (понякога надхвърлящ 85 % 

от обучаваните) представлява населението на региона, респективно града, 

където се намира съответното висше учебно заведение. Това също на свой 

ред разкрива задълбочаване на процесите на социалноимущественото разс-

лояване и неравенство, визиращи свиване на възможностите за образовател-

на мобилност за значителни слоеве от населението.    

3. Още един специфичен процес, характерен за съвременното състо-

яние на висшата школа, е свързан с нарастване на диференциацията между 

вузовете въз основа на качество на обучението, довеждащо до публично 

артикулираното им деление на водещи, престижни, елитни и съответно неп-
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рестижни, слаби. При това подобни линии на деление обхващат както сто-

личните вузове, така и регионалните. С увереност може да се твърди, че 

процесите на диференциация и селекция, които  преди  години  са  се  свърз-

вали  със  средното  образование, в нарастваща  степен понастоящем  се  

асоциират  с  висшето  образование (Raffe, 2014, p.183).Тъй като обикновено 

липсва официално номиниране на вузовете (макар че напоследък в редица 

страни се предприемат определени стъпки в това направление с въвеждане 

на национални изследователски университети и други категории вузове) в 

научните среди се прибягва до  различни варианти на ранжиране, като по-

често се използва делението на елитни, полуелитни, масови и комерчески 

вузове. Възможността за успешно преминаване през високите конкурсни 

процедури при кандидатстване за престижни университети и специалности 

най-често предполага реализация на едно или няколко предварителни усло-

вия като, например обучение в елитното училище, продължителни занятия с 

частни учители (феномен на „репетиторство“ в Русия), неформално задейст-

ване на икономически ресурс, влияние, връзки. Всичко това е достъпно само 

за семействата със средни и надхвърлящи средни нива на доходите и съот-

ветното социално положение като цяло.  

 Именно разминаването между равнището на училищната подготовка 

и много по-високи изпитни изисквания при кандидатстване в престижни 

учебни заведения/специалности обуславя необходимостта от допълнително 

обучение на бъдещите кандидат-студенти. Но подобно разминаване 

грижливо се поддържа и възпроизвежда чрез разнообразна мрежа от 

вътрешно- и външноинституционални механизми и взаимодействия. 

Готовността на немалка част на родителите чрез мобилизация на семейните 
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ресурси да плащат за допълнителните образователни услуги като средство за 

минимизация на кандидат-студентските рискове отговаря на 

заинтересоваността от страна на представителите на учителското и 

преподавателското съсловия, съчетава се с интересите и интенциите на 

разнородните институционализирани „играчи“ в условията на 

образователния пазар. Дадената ситуация се оказва особено неблагоприятна 

за децата от низкостатусните общности, от уязвимите социални групи, както 

и за децата, живеещи в селската местност поради невъзможността им да 

посещават подготвителните курсове, да плащат за частни уроци, да отделят 

допълнителни средства за транспорт и др.  

4. Съществува още една тенденция, характерна за функционирането 

на вузовете в новите пазарни условия, а също така свързана със спецификата 

на демографската ситуация в редица страни от стария континент – намаля-

ване числеността на младото поколение: става дума за увеличаване на 

конкуренцията между вузовете в борбата им за привличане на студенти. 

Особено драстично картината се променя след 2000 г., когато вследствие на 

визираните процеси значително нарастват шансовете на прием във висше 

учебно заведение за всички социални групи. Но диференциацията на обра-

зователните шансове и социалното неравенство при кандидатстване въпреки 

това  остават почти без промяна. Децата от семействата на предприемачите, 

мениджърите и интелигенцията запазват лидерските позиции при приема 

във вузовете, докато децата от работнически произход се оказват с много по-

низки шансове.  

 При това в случая е фиксирана само едната страна на 

диференциацията и социалното неравенство във висшето образование, 
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засягаща неговата достъпност на етапа на кандидатстване. Другата страна на 

образователното неравенство в полето на висшата школа касае разликите 

между опциите и придобивките, които получат младите хора след 

завършване на обучението си. Става дума за различно качество на 

получаваното от тях образование в зависимост от типа на завършеното 

висше учебно заведение. А това на свой ред директно рефлектира върху 

реализацията им на пазара на труда и отразява последвалия стадий при 

генериране на социалното неравенство. 

Множество социологически проучвания демонстрират, че престижните 

университети и перспективните специалности с оглед постигане на най-

успешните позиции на пазара на труда, са достъпни за тези млади хора, 

които са получили добро образование в училище, съответно са завършили 

елитни общообразователни училища, профилирани паралелки с прием на 

конкурсна основа и т.н. Обаче обучението в тези училища до голяма степен е 

прерогатива на тези, чиито родители имат по-висок образователен ценз, по-

високи доходи и по-висок статус. Както справедливо отбелязва Стоилова, 

статистически  значима  е  връзката  на  типа  училище  с  материалното 

благосъстояние,  с  индекса  на  икономическия,  социален  и  културен  

статус на семейството   (Стоилова, 2015). Но освен това добрите училища с 

висококомпетентните учители обикновено са разположени в големи градове, 

а селските училища често предлагат образование с по-ниско качество. И в 

този род на мисли само по себе си завършването на висшето учебно 

заведение далеч не гарантира реални възможности за възходяща социална 

мобилност.  

 Може да бъде направена следната констатация: неравенството в 
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областта на висшето образование има няколко основополагащи аспекта, 

проявяващи себе си в динамиката на структуриране на аспирациите и 

плановете по отношение на бъдеща образователна кариера в съответното 

професионално поле, и след това в реално социално поведение в сферата на 

образованието и труда. Първоначално  неравенството се проявява още на 

етапа, когато започват да се формират намеренията на индивида и след това 

намира своя израз в конкретни конфигурации на положението, заемано от 

индивида в рамките на трудовия пазар. Вертикалните измерения на 

неравенството тук плътно взаимодействат с хоризонталните, взаимно 

засилвайки общия диференциращ и селектиращ ефект и проецирайки 

социокултурните, икономическите, териториалните и други различия. 

 Неравенството на желанията се генерира при избора на 

образователната и професионална траектория, върху което оказва влияние 

мотивираността/демотивираността на индивида за придобиване на висшето 

образование, представите му за достатъчно образование, общността на 

ценностните му предпочитания с тези на неговите родители, 

образователните стратегии и решения на родителите и тяхната готовност за 

инвестиции на базата на рационални калкулации, претеглящи необходимите 

вложения и очакваните ползи. По-нататък то се разгръща в неравенството на 

конкретните намерения и неравенството на осъществения избор при приема 

във вуз. В рамките на висшата школа най-ярко манифестира себе си 

неравенството по отношение на качеството на обучението и предоставяните 

образователни услуги, затваряйки цикъла в такава форма на неравенство, 

която разкрива реализираността на пазара на труда чрез степента и 

успешността на „опредметяване“ на полученото образование.  
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Заключение 

Осмислянето на многопластовите процеси на социалното неравенство 

в сферата на висшето образование, анализирането на неговите механизми, 

форми и нови модификации, оценяване на ролята на разпределяне и 

ранжиране на образователните учреждения в общия контекст на 

формирането на неравенства, особено на такова социално значимо 

образователно равнище като висшата школа, позволява да бъдат търсени и 

обозначени ключови социално-управленски задачи. А това на свой ред 

способства за разработването на най-адекватни подходи, целящи тяхното 

решение през призмата на стратегическата насоченост към формулиране и 

прилагане на системните ограничения за развитието на маргинализация и 

елитаризация в системата на висшето образование, както и изравняване на 

качеството на средното и висшето образование и възможностите за 

кандидатстване.     
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Аннотация. В данном исследовании анализируются  ключевые прин-

ципы использования лингвострановедческого материала о Крыме в каче-

стве основы для обучения русскому языку как иностранному. Ценностный 

аспект русского языка в Крыму состоит в том, что он является основным 

средством коммуникации многонационального полуострова – объединяет 

людей разных этносов и религиозных конфессий. Лингвометодические прин-

ципы обучения РКИ реализуются на базе текстовых и визуальных материа-

лов, в которых воплощена информация о природно-ландшафтных ресурсах и 

о культурно-историческом наследии Крыма. Для формирования социокуль-

турных компетенций у обучающихся дополнительно используются матери-

алы, связанные с бытом и  декоративно-прикладным  искусством, а также 

национальными традициями и языками народов Крыма.    

Ключевые слова: РКИ, учебное пособие, лингвострановедческие 

материалы, Крым, дидактические принципы, лингвометодические принци-

пы.  
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LINGUISTIC AND CULTURAL MATERIALS ABOUT CRIMEA IN THE 

RUSSIAN TEXTBOOK FOR FOREIGNERS: THE PRINCIPLES OF 

USAGE 

 Bagumian Elena Valentinovna, PhD 

 Director of International Online Center “Speak Russian”  

 

 Abstract. The paper is focused on the key principles applied in selecting 

Crimean linguistic and cultural materials for use in the Russian textbook for for-

eigners. The investigation proceeds with the idea that Russian is the main means 

of communication, on the multi-ethnic Crimean peninsula, as it unites people of 

different ethnic groups and religious confessions. The linguistic and methodologi-

cal principles of teaching Russian as a foreign language are implemented via 

texts and visuals that embody information about the landscape and the cultural 

and historical heritage of Crimea. The development of socio-cultural competen-

cies of foreign students is carried out through materials related to everyday life, 

decorative and applied arts, as well as national traditions and languages of the 

peoples in Crimea. 

 Keywords: Russian as a Foreign Language (RFL), Russian textbook, 

linguistic and cultural materials, Crimea, didactic principles, linguistic 

methodological principles. 

 

Современный Крым все больше привлекает зарубежных гостей, осо-

бый интерес у которых вызывают лингвокультурные программы, включаю-

щие в себя не только изучение русского языка как иностранного, но и посе-

щение достопримечательностей, природно-ландшафтных объектов полуост-

рова (Международные программы, с. 1). В ходе проведения таких программ 

назрела необходимость создания учебного пособия по РКИ на основе линг-
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вострановедческого  материала о Крыме, который позволил бы достичь мак-

симальной эффективности обучения иностранцев за счет погружения их в 

естественную русскоязычную среду полуострова. При соприкосновении 

человека с реальным миром Крыма облегчается процесс понимания и запо-

минания грамматической и лексико-семантической информации.  

Учебное пособие «Здравствуй, Крым!» рекомендуется, прежде всего, 

иностранным студентам и абитуриентам, целью которых является усовер-

шенствование языковых навыков для дальнейшего обучение в вузах Крыма 

и России; зарубежным специалистам, работающим в Крыму, и всем тем, 

кого интересует русский язык как основное средство общения крымчан.  

Для успешного овладения предлагаемым учебным материалом требуется 

наличие уровня В1 владение русским языком как иностранным.    

Среди базовых принципов создания пособия «Здравствуй, Крым!» 

выделяются: актуальность, адресность, приемлемость учебного материала 

возрастным и языковым возможностям обучающихся, ценностный смысл и 

ценностная значимость содержания (Дождикова, c. 13–14).    

Ценностный смысл пособия состоит в том, что с его помощью у 

иностранцев формируется ценностная картина мира Крымского полуостро-

ва, где русский язык выступает средством коммуникации для более 175 

национальностей – людей, использующих наравне с русским свои родные 

языки. Так, на основании фрагмента нижеприведенного стихотворения, ис-

пользуемого в учебном пособии «Здравствуй, Крым!»  как лингвострановед-

ческий материал для задания по развитию письменной речи, иностранцы 

знакомятся с мировоззренческими ценностями крымчан:   
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«Крым – многонациональный дом»      

Болгарин и русский, еврей, караим, 

 Крымчак, украинец, татарин… 

 Крым каждый по праву считает своим: 

 Он Богом для всех был подарен. 

 Е. Гурская 

Историческая ценностная значимость применяемого лингвострано-

ведческого материала состоит в том, что обучаемые знакомятся с историей и 

историческими деятелями Крыма в процессе выполнения ими соответству-

ющих заданий. Рассмотрим в качестве примера задание-игру «Великие люди 

Крыма».  

Цель задания – развитие навыков чтения и повторение лексического 

материала. Описание задания: студентам выдаются 10 карточек-текстов с 

кратким описанием героических поступков и достижений знаменитых лю-

дей Крыма, а также предлагаются их фотографии. Задание состоит в прочте-

нии выданного текста и нахождении соответствующего изображения чело-

века.          

С помощью обучающего лото «Символы Крыма» у иностранцев 

формируется представление о национально-культурных ценностях населе-

ния Крыма.   

Цель задания – развитие навыков аудирования, повторение грамма-

тических конструкций и лексического материала. Описание задания: сту-

дентам выдаются карточки с изображениями символов Крымского полуост-

рова (Ласточкино гнездо, Памятник затопленным кораблям,  Крымский 

мост,  Генуэзская крепость, Ханский дворец и другие). Преподаватель или 
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студент-ведущий зачитывает описание символа, не называя его – обучаю-

щимся нужно выбрать соответствующий символ. 

Преимущество данного пособия состоит в том, что  значимые явле-

ния культуры Крыма рассматриваются в историческом и современном ас-

пектах – это дает возможность их сопоставлять между собой, а также срав-

нивать с особенностями тех стран, из которых приехали студенты. Данный 

подход способствует увеличению вовлеченности иностранцев в учебный 

процесс и повышению их интереса к Крымскому полуострову.  Например,  в 

лексическом задании по развитию навыков чтения «История городов Кры-

ма» используется текстовая этимологическая информация о названиях горо-

дов полуострова. Многие города Крыма имеют греческое  или тюркское 

происхождение – студентам интересно сопоставить их с названиями родных 

городов. Кроме того, обучающиеся узнают о причинах основания и пере-

именования городов Крыма  Екатериной Великой в конце XVIII века.   

  

Рис 1. Пример иллюстрации к заданию «История городов Крыма» 

 

 От Εὑπατόριον (Евпа-
тор) – «рожденная 

славным отцом»  

 От γιαλος (Ялос) – 

«берег» 

 

От Σεβαστος (Cебастос) 
— «высокочтимый, свя-
щенный» и πολις (полис) 

— «город» 
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Принципы проблемности и актуальности данного учебного посо-

бия реализуются на основании соответствующих текстовых и визуальных 

материалов, используемых при работе с иностранцами. Рассмотрим в каче-

стве примера нижеприведенные материалы для упражнения «Проблемы во-

доснабжения Крымского полуострова»,  позволяющие обсудить одну из са-

мых важных проблем современного Крыма.     

 

Рис. 2. Материалы для задания «Проблемы водоснабжения Крымско-

го полуострова» 

 

К основным методологическим принципам учебного пособия отно-

сится концентричность подачи материала и связанная с ней избыточ-

ность – использование большего по объему материала, учитывая  избира-

тельность восприятия адресата (Миков, с. 14).  Например, Крымский алфа-

вит, с которым иностранцы знакомятся на первых занятиях, включает в себя 

названия различных объектов Крыма. Более подробное знакомство и обсуж-

дение этих объектов происходит при выполнении соответствующих заданий 

в разных тематических разделах пособия «Здравствуй, Крым!».       
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Рис 3. Материал к упражнению «Крымский алфавит» 

 

Целью игры-задания «Как добраться в Крым?» является развитие 

навыков говорения, а также повторение грамматических конструкций и те-

матической лексики. Описание игры: обучающиеся иностранцы разбивают-

ся на подгруппы, им выдается карта мира и задания:  

- выберите  маршрут, по которому вы приедете в Крым из своей 

страны; 

- выберите способ и средство передвижения в Крым; 

- перечислите страны и их столицы, которые вы будете пересекать 

на своем пути; 

- прочитайте текст №1 и расскажите о правилах и документах, не-

обходимых для поездки в Россию.  

Иностранцам предлагается выбрать ситуативные роли и подготовить 

соответствующую презентацию: 
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- руководителя группы, который представит экскурсионную про-

грамму; 

- водителя и его помощника, которые расскажут о маршруте дви-

жения; 

-  туристов, которые поделятся своими впечатлениями о проезжае-

мых городах и странах; 

- служащие ФМС, которые расскажут о правилах въезда в Россий-

скую Федерацию для иностранных граждан и проверят соответствующие 

документы.    

Каждому из участников выдается «тематическая лингвистическая 

шкатулка», в которой находятся карточки с изученной тематической лекси-

кой и справочный материал).  

Принцип избыточности информации демонстрируется, например, при 

работе с художественным фильмом Алексея Пиманова «Крым: с любимыми 

не расставайтесь», снятым в 2017 году.  

 

Рис 4. Материал к заданию «Крым: с любимыми не расставайтесь» 
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Работа с иностранной аудиторией предполагает выполнение ряда 

подготовительных упражнений перед просмотром аутентичных телевизион-

ных материалов. К первой группе заданий относятся предпросмотровые за-

дания, например:   

Задание 1. Познакомьтесь с новыми словами, которые вы услышите в 

фильме.  

Задание 2. Догадайтесь о значении интернациональных слов: 

снайпер, протестующий, акция протеста. 

Задание 3.  Прочитайте текст «Крымская весна» и послушайте ком-

ментарии преподавателя о событиях 2014 года в Крыму. 

Задание 4. Название фильма,  который вы будете смотреть «Крым: с 

любимыми не расставайтесь».  Ответьте на вопросы: 

- Как вы думаете, о чем этот фильм? 

- Что вы знаете о событиях в Крыму в 2014 года? 

Вторая группа заданий содержит задания, выполняемые во время 

просмотра фильма. Например:   

Задание 5. Посмотрите фильм и сформулируйте его основную идею.      

Задание 6.  Объясните, почему  в конце фильма  появляется надпись: 

«ОФИЦЕРАМ РОССИИ И УКРАИНЫ, тем, кто не стал стрелять друг в дру-

га в марте 2014 года, ПОСВЯЩАЕТСЯ».  

Третья группа заданий предполагает осмысление и продуцирование 

собственных русскоязычных  речевых произведений.  

Задание 7. Прочитайте  рекламу этого фильма. Что бы вы добавили 

или изменили  в рекламном тексте?  
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Принципы логичности и структурированности учебного пособия 

«Здравствуй, Крым!» демонстрируются на основе его системного содержа-

ния, а именно: 

Тема 1. Я еду в Крым!  

 Тема 2. О самом главном в истории Крыма   

 Тема 3. Путешествуем и отдыхаем вместе  

 Тема 4. Давайте знакомиться: народы Крыма  

 Тема 5. Уникальная архитектура Крыма  

 Тема 6. Крым героический 

 Тема 7. Этот вкусный Крым   

 Тема 8. Крым литературный 

 Тема 9. Весь мир в Крыму 

 Подтемами  раздела «Весь мир в Крыму» являются: Крым – Америка, 

Крым – Европа, Крым – Азия и Африка, Крым – инопланетные миры, где 

иностранцам предлагается выполнить ряд лексико-грамматических и семан-

тических заданий на развитие навыков устной и письменной речи, а также 

логического и образного мышления.     

Принцип доступности   предполагает не только учитывание воз-

растных особенностей и уровня имеющихся навыков обучающихся, но и 

постепенное наращивание сложности заданий, в которых соблюдается ба-

ланс языка и культуры, языка и истории, языка и географии Крыма.  Напри-

мер, материал к заданию на развитие навыков чтения и говорения «Найди 

спрятавшееся слово»:      

Красот природы вдохновенье, 

Родные моря берега,   
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МечтЫ, счастливые мгновенья –     

Мир этот в сердце – навсегда! 

                                          Е. Багумян   

 

Таким образом, при создании учебного пособия «Здравствуй, Крым!» 

соблюдаются общедидактические и лингвометодические принципы исполь-

зования лингвострановедческих материалов, позволяющих эффективно и 

качественно обучать иностранных граждан русскому языку на территории 

Крыма.  
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ОСОБЕНОСТИ НА МЕДИАЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ 

 

Резюме. Споровете и конфликтите са присъщи във възпитателната 

работа в социалните услуги, поради което и използването на методи и 

похвати за тяхното решаване е ключово за социалните работници и 

възпитатели. Един утвърден метод за решаване на спорове и конфликти е 

медиацията и в настоящия текст ще насоча внимание към някои специфики в 

нейното прилагане в социалната услуга „наблюдавано жилище“. В услугата 

се предоставя подкрепа на пълнолетни младежи напуснали институциите за 

деца лишени от родителска грижа в прехода им към самостоятелен живот. 

Особеностите на средата, предполагат по-различен контекств разбирането и 

прилагането на медиацията, които особености ще бъдат предмет на анализ, 

базиран на практически опит в подобна мултикултурна възпитателна среда. 

Ключови думи: Медиация, медиатор, социални услуги, социална 

работа, възпитание, възпитателен метод. 
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Съществена особеност в социалната и възпитателна работа е 

посредничеството във взаимоотношенията между индивид и среда с 

присъщите им спорове и конфликти. В този смисъл познанията и уменията 

за използване на методи, подходи и техники за превенция и решаване на 

конфликти са ключови за учители, възпитатели, социални работници. Един 

утвърден метод за това е медиацията, която е дефинирана в Закона за 

медиацията като: „доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно 

решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага 

спорещите страни да постигнат споразумение.“ (Закон за медиацията, 2019). 

Наред с приложението на медиацията за постигане на съдебни и 

извънсъдебни споразумения, в последните години тя все по-често се проучва 

и прилага във възпитателна и образователна (училищна) среда, като най-

разпространена в това направление е училищната медиация. Възпитателна 

среда е среда, в която се осъществява организирана и целенасочена 

възпитателна подкрепа като например социалните услуги и училищата. За 

разлика от училищната медиация, по-слабо проучван е въпросът с 

прилагането на медиацията в социалните услуги от резидентен тип. В широк 

смисъл можем да разглеждаме медиацията като тип посредничество, 

свръзка, съдействие между личността и средата, а в тесен, медиацията е 

насочена към посредничество при решаването на конфликти и спорове чрез 

прилагане на специфичните за нея организация, процедура, принципи. За 

целите на настоящия материал фокусът ще бъде насочен към разбирането за 

медиация в тесен смисъл. В настоящата статия ще насоча внимание именно 

към особеностите в приложението на медиацията във възпитателна среда и 

по-конкретно социална услуга „наблюдавано жилище“ като анализът е въз 
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основа и на професионалния ми опит в услугата.  

Наблюдавано жилище е социална услуга, предоставяща подкрепа на 

пълнолетни младежина пуснали домовете и услугите за деца лишени от 

родителска грижа в усвояване на умения за самостоятелен живот и социално 

включване. Преходният период, смяната на средата, новите 

предизвикателства пред тези млади хора открояват значимостта и 

необходимостта от социално-педагогическата и психологическа подкрепа, 

които се предоставят в наблюдаваните жилища. Потребителите на услугата 

притежават свои културни характеристики изразени в ценности, нагласи, 

норми и поведенчески модели като разминаването с тях често е повод за 

спорове и конфликти19.Поради това и споровете и конфликтите са присъщи 

за социалните услуги като можем да ги разграничим на - 

вътрешноличностни, междуличностни, личностно-групови, 

вътрешногрупови, междугрупови, а участници в тях са потребителите, 

специалистите, лице/група от външната среда (работодател, роднина, познат, 

представител на местната общност и др.). В не малко случаи споровете 

показват необходимост от промяна, а начините за решаването им са пътища 

за нейното осъществяване. Споровете най-често възникват когато са 

застрашени и засегнати, права, ценности, интереси на участниците, като 

отделните елементи на спора са:  

➢ Участниците, или страните в спора; 

➢ Поводът и причините – най-често са материални (пари, иму-

щество), социални (власт, авторитет, престиж) и духовни (идеи, норми, 

 
19За целите на настоящия материал споровете ще бъдат разглеждани като разногласия в по-
ниска степен спрямо конфликта. Спорът има по-скоро инцидентен характер, докато 
конфликтът е по-дълбок, траен и продължителен. 
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принципи, ценности); 

➢ Представата за спорната ситуация в съзнанието на участни-

ците; 

➢ Мотивите – вътрешните подбуждащи сили като например ин-

тересите, целите, идеалите, убежденията, нагласите, очакванията и др. 

➢ Позициите - претенциите на участниците, които си отправят 

един към друг. Тук можем да включим и зоните на приемливост и неприем-

ливост. 

➢ Нагласа за спор – включва психичните състояния на участни-

ците. 

➢ Стил–типичните стилове са сътрудничество, съперничество, 

компромис, приспособяване и избягване.  

➢ Типа поведение - вербално-невербално, активо-пасивно, прик-

рито-явно, агресивно-миролюбиво и др. 

➢ Разрешаване на спора -  състояние на прекратяване на спора 

(Милков, 2014), (Galtung, 1958). 

Понякога участниците имат необходимите качества и умения за 

разрешаване на спорове по мирен и добронамерен начин, но не винаги това е 

така, поради което е необходима намесата на компетентна и независима 

страна, която да окаже подкрепа в процеса на преговори и вземане на 

решения. Като метод за решаване на спорове, медиацията е необходима и 

полезна в подкрепата на страните в процеса на търсене на решения. 

Конфликтите и споровете между потребителите в социалните услуги от типа 

„наблюдавано жилище“ се дължат най-вече на слабости в поведенчески 

умения и модели за общуване, изразяване на емоции, неудовлетворени 
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потребности (напр. от власт и влияние в групата или над дадена личност, 

свобода и автономност и др.), разминаване в ценности, нагласи, убеждения, 

усещане за несправедливост. Начинът, по който се решават споровете между 

потребителите в социалните услуги за пълнолетни се определя главно от 

причините, ситуацията, социалните умения, нивото на възпитаност, 

темперамента и личностните особености на участниците. 

Конфликтните ситуации са повод за реакция от страна на 

специалистите като изборът на метод и стратегия за намеса са повлияни от 

естеството на спора/конфликта, ситуацията, рискът от негативни 

последствия, личностните характеристики на участниците, както и 

компетентността за решаване и управление на спорове и конфликти. 

Външната намеса на специалист не винаги е необходима, тъй като страните 

могат да намерят ресурс за справяне и по естествен път, конфликтът да се 

трансформира в градивна основа на последващи взаимоотношения. В 

същото време, ненамесата води до определени рискове, свързани със 

задълбочаване и разрастване, включване на още лица и групи, спадане на 

авторитета на специалистите и др. Прибързаната намеса, от своя страна, 

води и до риск от субективност на преценката.  Стратегията тип „арбитраж“, 

определянето на „виновен – невинен“, отсъждането на наказателно 

административни последствия също може да утежни ситуацията, особено 

ако някоя страните чувства неудовлетвореност или несправедливост в 

отсъждането. Още повече, че при такава стратегия отговорността за 

наложените последствия и решения е на специалиста, който ги е отсъдил. 

Авторитарният тип намеса може да доведе и до ефект на временно стаяване, 

подтискане на емоциите, като така преминалият в „нелегалност“ конфликт 
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да приеме прикрити форми, или да мине в режим на изчакване. Друг тип 

намеса е физическата, която е необходима в кризисни ситуации когато е 

застрашена физическата безопасност на някого като в подобни моменти 

адекватната физическа намеса на специалиста е от изключителна 

важност(Николов, 2020).Дори и физическата намеса обаче не изключва 

прилагането на медиация, след като пикът на кризата е отминал. В този 

смисъл считам, че медиацията е метод с висока степен на полезност и 

приложимост в полето на решаване на спорове и конфликти между 

пълнолетни в социалните услуги. В своето професионално развитите имах 

възможност да премина курс по медиация, вследствие на което придобих 

познания за същността, принципите и основните техники в прилагането на 

медиация. Тези познания и умения ми бяха изключително полезни в 

последващата възпитателна работа с пълнолетни потребители в социалните 

услуги, като приложението й открои някои особености, на които  ще обърна 

внимание накратко.  

Вписаните в Закона за медиацията принципи са следните – 

доброволност и равнопоставеност, неутралност и безпристрастност, 

поверителност, (Закон за медиацията, 2019) като в литературата можем да 

срещнем и други като например –еднакъв достъп до медиация, гъвкавост, 

информираност, индивидуален подход (Коларова, Минковски и др., 2020). 

Макар и основана на общи принципи и процедура можем да открием някои 

специфики в приложението на медиацията предопределени от естеството на 

средата и конфликта. Съдебната и извънсъдебната медиация предимно 

свързана със спорове от правен характер (условно ще я наричам 

традиционна медиация) притежава следните особености – тя има доброволен 
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характер (т.е. страните участват в процедурата по своя воля и могат да я 

напуснат по всяко време), тя е планирана (изисква предварителна 

подготовка, организация и договаряне за стартиране на процедурата), 

основава се на закона и правото, основна цел е решаване на спора, както и 

това, че е платена услуга. Ролята и функциите на медиатора имат следните 

особености – той е компетентен (в това число сертифициран и вписан в 

регистъра на медиаторите), той е предварително запознат/информиран с 

основните страни и позиции по спора, няма контролни функции относно 

взетите решения в медиацията, за избягване на конфликт на интереси и 

осигуряване на безпристрастност той е непознато за страните лице (Закон за 

медиацията, 2019),(Коларова, Минковски, и др. 2020). В голяма тепен тези 

особености се покриват с медиацията в социалните услуги, но вторите 

притежават и някои специфики обусловени от средата, ролевите 

взаимоотношения, профила на потребителите, подготвеността на 

специалистите в прилагане на медиация, целите и др. Една о тези 

особености е свързана с подаването на заявка за откриване на процедура по 

медиация и принципа на доброволност. При възникнал спор/конфликт в 

социалната услуга, медиацията най-често се провежда по преценка и 

инициатива на социалния работник, за разлика от традиционната в която 

процедурата се открива по инициатива на страните, по предложение на съда 

или друг компетентен орган (Закон за медиацията, 2019).Тази особеност е 

свързана и с обстоятелството, че не винаги потребителите в социалните 

услуги имат нагласата и желанието да участват в медиация, което предполага 

медиаторът (социалният работник) да упражни своето влияние над тях, за да 

ги убеди и мотивира за това. Нещо повече, в отделни случаи информацията 
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за спора не достига до социалния работник от участниците, а от трето лице. 

В подобни ситуации социалният работник прави преценка за избор на 

стратегия като една от възможните е да събере спорещите страни и да 

стартира процедура по медиация, т.е. стартирането на процедурата не е въз 

основа на доброволно заявеното желание за това. Това може да постави под 

съмнение и прилагането на принципа за доброволност, който е ключов в 

процедурата. В своята практика прилагам този принцип, като заявявам 

правото на всяка от страните да напусне медиацията, в който момент 

прецени. Като допълнение на това начертавам евентуалните последствия при 

заявен отказ от медиация и наред с това, ползите за страните от намиране на 

решение чрез медиация като в досегашната ми практика тези доводи 

склоняват спорещите към участие. Във връзка с подобни ситуации е и друго 

различие, а именно, че традиционната медиация е планирана, което 

предполага предварителна информация и подготовка за процеса, уговаряне 

на среща и други предварително уговорени условия. В динамиката на 

живота в социалните услуги спорове възникват в присъствието на социалния 

работник и няма възможност за предварителна подготовка. Това предполага 

бърза намеса чрез извеждане на страните на неутрална територия и 

стартиране на медиация при което социалният работник влиза в ролята на 

медиатор в непланирана медиация.  

Друга съществена особеност на медиацията в социалните услуги са 

нейните възпитателен характер и функция. Някои автори отчитат, че 

традиционната медиация притежава определена стандартност и формалност 

опирайки се на нормативната и законова уредба, докато в социалните услуги 

нейното приложение предполага медиаторите (социални работници) да 
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вземат предвид и теориите и практиките свързани със социалното, 

биологичното, психологическото, духовното развитие на човека (Kelly, 

2014). Както бе споменато по-горе, потребителите на тези услуги притежават 

свои специфични умения, гледна точка, нагласи за решаване на спорове и в 

немалко случаи там се коренят причините за споровете и конфликтите. 

Следователно разбирането за пълноценност в процеса на медиация във 

възпитателна среда предполага оказване на подкрепа не само в търсене на 

решения, но и в усвояването на умения за поведение в спор, или конфликт 

като например – спазването на норми и правила в общуването, разширяване 

на словесните възможности и умения, техники за овладяване на емоциите, 

проява на емпатия, изслушване и разбиране, приемане на гледна точка и др. 

Поради това ролята на медиатора приема и възпитателни измерения които, 

чрез личния пример и влияние, в хода на медиацията биват проявени чрез - 

определените и спазвани правила, перефразирането, обобщаването, 

формулирането на решения и предложения, активното слушане и проява на 

емпатия, обективност и равнопоставеност. Важно е да се взема предвид, че в 

споровете си страните много често се опитват да избегнат същинските 

причини, поради което и ролята на посредника в спора е сложна и 

многопластова, тъй като той не само цели да помири спорещите, да окаже 

подкрепа в търсене на решения, да ги подкрепи в опитите да представят по 

разбираем начин позициите си, но също и да помогне в разкриване на по-

дълбоките и същностни причини за спора, като често тези причини 

съзнателно, или не, биват прикривани, отхвърляни, неприемани. Освен това 

в хода на медиацията може да възникне и процес на саморефлексия, както за 

страните, така и за самия медиатор, тъй като в ролята си на социален 
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работник може да открие някои свои, или организационни грешки, слабост и 

имащи отношение към конфликта. Така медиацията в социалните услуги 

придобива и възпитателна функция, която предполага и поставянето на 

възпитателна цел/цели, нещо което би могло да се случи и при 

традиционната медиация, но при нея това не е съзнателно и преднамерено 

заложено. Hoffman (1992) обръща внимание на подобна образователно-

възпитателна функция в приложението на семейната медиация в контекста 

на повишаването на познанията и уменията на родителите в общуването и 

грижите за своите деца. Посочените специфики не са единствените като в 

по-разширен и задълбочен анализ могат да бъдат изтъкнати и други. Най-

общо основните различия между двата типа медиация могат да представени 

така (вж. таблица 1 по-долу): 

 

Таблица 1: Сходства и различия между традиционната и медиацията в 

социалните услуги. 

Традиционните съдебна и 

извънседбна медиация 

Медиацията в социалните услуги 

Доброволна Доброволна/ организирана от медиатора 

Планирана Планирана и непланирана 

По заявка на страните По заявка, но и по настояване на медиатора 

Платена услуга Безплатна  

Основана на закона и 

правото. 

Основана на правилника, но и на 

морални/етични, социални норми, 
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особености на междуличностните 

отношения. 

Не замества наказанието 

или други правни 

последици. 

Не замества наказанието или други правни и 

административни последици. 

Поверителността е 

гарантирана (при 

определени условия 

предвидени в закона) 

Поверителността е гарантирана от 

медиатора, но също и с уточнени между 

страните изключения. 

Процедурата е 

формализирана и 

съпътствана от редица 

документи и формуляри. 

Допустима е по-свободна процедура, 

документацията е минимална. 

Цел: решаване на спора Цел: решаване на спора, възпитателна и 

социализираща цел, саморефлексия. 

Функции: превантивна, 

корекционна, 

възстановителна по 

отношение на спора и 

взаимоотношенията на 

страните. 

Функции: превантивна, корекционна, 

възстановителна, но и формираща както по 

отношение на спора, взаимоотношенията на 

страните, така и в индивидуален 

възпитателен и социален аспект. 

Медиаторът – лицензиран, 

предварително запознат и 

информиран; непознато 

лице; Медиаторът не отго-

варя за неизпълнение на 

споразумението. 

 

Медиаторът – лицензът не е задължителен, 

невинаги е запознат и подготвен 

предварително; той е познато лице; може да 

има контролни функции по споразумението. 

 

Макар и фокусът тук да е върху социалните услуги за пълнолетни, то 

в по-широк контекст приложението на медиацията във възпитателна среда е 

с нарастващо значение. Наред с услугите за пълнолетни тя има своето 

ключово място в услугите за деца, юноши, възрастни, включително в 

социалните услуги за чужденци. Темата за медиацията в социалните услуги 
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не може да бъде изчерпана в рамките на настоящия материал, но от 

представеното в текста могат да се направят някои заключения и изводи. 

Медиацията в социалните услуги притежава своите особености спрямо 

традиционните и най-разпространени видове медиация (граждански, 

търговски дела, трудови правоотношения, семейна, между жертви и 

правонарушители, корпоративни спорове, междукултурна, училищна) 

изразени главно в нейната възпитателна функция и възможността да се 

постигат възпитателни цели, което позволява разглеждането на медиацията и 

като възпитателен метод. Ролята и функциите на медиатора в социалните 

услуги също имат своите същностни особености. По смисъл, съдържание и 

контекст медиацията в социалните услуги се доближава най-вече до 

училищната медиация като интерес биха представлявали и практики за 

прилагане на медиация от самите потребители на социалните услуги, 

каквато практика има в училищата. В тази връзка компетентностите на 

социалните работници и възпитатели в областта на медиацията и справянето 

с конфликти е с висока степен на необходимост за ефективността на 

работата им. В настоящият материал се опитах да обърна внимание именно 

на някои базови особености на медиацията в социалните услуги, което да 

бъде от полза за формиране и развиване на тези компетентности.  
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SPECIFICS OF MEDIATION IN SOCIAL SERVICES FOR 

YOUNGSTERS 

Summary. The conflicts are inherent in the social work and social services and 

using of methods and techniques for their decision is very important for social 

workers. One well-established method for conflict decision is mediation, and I 

will focus in the present text on some specifics in its application in the social 

services who provides support to youngsters who have left institutions for 

children deprived of parental care in their transition to independent living. The 

characteristic of the environment suggest a different context in the understanding 

and application of mediation, which specifics will be the subject of analysis based 

on practical experience in such a multicultural educational environment. 

Key words: Mediation, mediator, social services, social work, education, 

educational method, conflict decision. 
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СТИЛИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

А А. Виноградова 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

Аннотация: В данной статье на основе теоретического анализа науч-

ных исследований дается характеристика стилей детско-родительских отно-

шений и определяется их роль в развитии подрастающих членов социума. 

Обосновываются психологические механизмы и закономерности влияния 

детско-родительских отношений на развитии личности ребенка. В статье 

раскрывается структура личности ребенка и какое влияние на ее развитие 

оказывает выбранный родителями стиль взаимодействия с младшим школь-

ником. Отличительной чертой детско-родительских отношений является ме-

тод взаимодействия одной грани с другой благодаря прямому контакту инди-

видов. Под «личностью» будет понимать индивида, владеющего сознанием, 

отражающий личные переживания и отношение к внешнему миру. Персо-

нальное развитие личности и ее формирование у ребенка начинается в 

младших классах и продолжается весь период обучения в школе. 

Ключевые слова: семья, семейные отношения, детско-родительские 

отношения, развитие ребенка. 
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STYLES OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND THEIR IM-

PACT ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S PERSONALITY 

A. A. Vinogradova 

YarGU named after P. G. Demidov 

Annotation: Based on the theoretical analysis of scientific research, this 

article describes the styles of child-parent relationships and determines their role 

in the development of younger members of society. Psychological mechanisms 

and patterns of influence of child-parent relations on the development of a child's 

personality are substantiated. The article reveals the structure of the child's per-

sonality and the impact on its development of the style of interaction chosen by 

parents with younger students. A distinctive feature of child-parent relations is the 

method of interaction of one facet with another through direct contact of individu-

als. By "personality" we mean an individual who possesses consciousness, reflect-

ing personal experiences and attitudes to the outside world. Personal development 

of the child's personality and its formation begins in the lower grades and contin-

ues throughout the entire period of study at school. 

Keywords: family, family relations, child-parent relations, child develop-

ment. 

Введение. 

На протяжении всей жизни человека именно родители являются 

нашими наставниками, от них мы узнаем о мире вокруг, доброте и зле. 

Именно по этой причине, отцу и матери необходимо понимать значимость 

роли родителя в воспитании ребенка.   

Детско-родительские взаимоотношения владеют определенными чер-

тами и наиболее оптимальной конфигурацией, чтобы обучать ребенка внут-
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ри семьи взаимоуважению, взаимовыручке. Подобная атмосфера внутри се-

мьи благоприятно влияет на развитие эмоционального интеллекта у ребенка. 

  

Все семьи разные, но остается неизменным одно: семья - это основа 

нашего общества, его главная ячейка, которая сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни. Для ребенка семья всегда является базовой сре-

дой формирования детского физического и психического, эмоционального, а 

также интеллектуального развития. Семья, как для взрослого человека, так и 

для ребенка является ключом удовлетворения индивидуальных нужд и до-

стижения психологического благополучия (Берко, 2000). По мнению автора 

данной статьи, семейные родительские отношения - это в первую очередь, 

искренне теплые чувства к родственникам, потому что таких людей связы-

вают общие воспоминания и традиционные устои, чувство поддержки и без-

оговорочная помощь в любых сложных жизненных ситуациях.  

Группы семей с разными типами внутренних взаимоотношений. 

В современной психологической науке выделяют пять групп семей с 

разными типами внутренних взаимоотношений. Рассмотрим подробнее ти-

пы семей по А. Я. Варге и В. В. Столину, которые под родительским отно-

шением понимают систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков (Вар-

га, 1986).  

К первому типу можно отнести такую семью, в которой проявляются 

невероятно тесные, дружественные взаимоотношения между отцом и мате-

рью, между родителями и детьми. Подобная «погода в доме» находит свое 
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отражение в поведении младшего школьника с одноклассниками. Подобный 

климат благосклонно влияет на всех членов семьи. Взрослые члены семьи 

прислушиваются к взглядам своего ребенка в темах, которые интересны ре-

бенку на данном этапе развития. Следовательно, ребенок отдает предпочте-

ние позиции отца с матерью при знакомстве с взглядами разных людей. Эти 

же предпочтения сохраняются в отношении значимых жизненных вопросов. 

Развитие личности, социализация ребенка в такого рода семье идет в соот-

ветствии с нормой. Дети, которые воспитывались в подобной семье, зача-

стую, развиваются как активные, креативные и коммуникабельные члены 

общества. 

Ко второму типу семей, автор статьи относит такой тип, в котором 

также, как и в первом присутствует дружелюбная атмосфера, но, несмотря 

на это, между родителями и детьми присутствует дистанция. Отец и мать 

отслеживают развитие ребенка, интересуются его жизнью, а также пытаются 

оказать влияние на вектор детского развития. В подобных ячейках общества 

присутствуют конфликты, но важно отметить, что они разрешаются если не 

сразу, то в течение короткого периода времени. Дети доверяют своему ре-

бенку, а дети свои родителям. В подобном типе внутрисемейных отношений 

ребенок вырастает вежливым, послушным, но уступчивым с боязнью пока-

зать свою креативность.   

К третьему типу семей, следует относить такую ячейку общества, в 

которой взрослые ее члены готовы уделять внимание образованию своих 

детей, их социализации в обществе. Но, к сожалению, на этом функции ро-

дителей заканчиваются. Зачастую, ребята из таких семей имеют все, что 

необходимо для успешного развития. Ребенок никогда не знает отказа в ма-
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териальных потребностях, но в тоже время, его родители игнорируют увле-

чения своего чада, навязывая свои предпочтения. Подобное взаимоотноше-

ние мешает социализации личности и нормальному формированию ребенка 

как социального человека.  

К четвертому типу можно отнести семью, в которой совершенно от-

сутствует доверие, как между самими родителями, так и в позиции «роди-

тель-ребенок». Из-за подобного уклада, в семье присутствует система телес-

ного наказания. С течением времени, конфликт никуда не уходит, только 

становится более скрытым или же выплескивается наружу - устойчивая 

враждебность ребенка по отношению к родителям.  

К пятому типу относится семья, где преобладает антисоциальная ат-

мосфера. Несомненно, ребенок в такой семье - самый несчастный, ведь гру-

бое поведение, неоправданная жестокость и злость негативно влияют на 

формирование личности индивида. Зачастую, дети из таких семей становят-

ся преступниками (Выготский, 2017). 

Типы взаимодействия родитель-ребенок. 

Представленные типы взаимодействия родитель-ребенок содержа-

тельно соотносятся со стилями родительских отношений, которые выявила 

И. М. Марковская. Подобные стили могут включать в себя: тревожность за 

свое дитя, тотальный контроль, эмоциональную дистанцию и полное приня-

тие своего ребенка таким, какой он есть (Марковская, 2010). В современной 

психологической науке Л.Б. Шнайдером выделяется и такое понятие, как 

«роль», которое встает на одну ступень с понятием «стиль», «тип». Наиболее 

распространенными на сегодняшний момент, являются четыре роли, кото-

рые мы рассмотрим ниже.  Первая роль - «козел отпущения». При данной 
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роли, любая проблема у родителей абсолютно всегда будет затрагивать ре-

бенка, который выступает как буфер чувств и впечатлений, порожденных 

воздействием исключительно инцидентов родителей.  Вторая роль - «лю-

бимчик». Подобная роль появляется только у тех детей, родители которых к 

друг другу не испытывают близких чувств, а недостаток подобного аспекта 

выливается в гиперзаботу о ребенке.  Третья роль - «примиритель». В по-

добной роли, ребенок заблаговременно становится участником домашних 

сложностей. Малышу уже в раннем возрасте приходится принимать роль 

регулирующего звена между рассорившимися родителями. 

 Заключение. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что семья - это ос-

нова любого общества, его самый главный институт, которому отведена важ-

ная функция - воспитание подрастающего поколения. Представленные ранее 

типы, виды и роли детско-родительских взаимоотношений формируются у 

родителей в зависимости от их психологических особенностей, от сложив-

шейся ситуации в их собственной семье, когда они были детьми. Суще-

ственное значение в оптимальном функционировании семьи приобретают 

родительские компетентности (Метакогнитивные основы конфликтной ком-

петентности, 2012.), которые можно успешно формировать на этапе подго-

товки к супружеской жизни (Активные методы обучения, 2005). Следова-

тельно, подрастающие члены общества посредством механизмов социализа-

ции (убеждение, внушение, идентификация, социальное сравнение, обратная 

связь и др.) впитывают в себя культуру общения своих родителей, а затем, 

транслируют ее на свою собственную семью и детей.  
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АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НИВАТА НА ВЪЗП-

РИЕТ СТРЕС ПРИ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕР-

СИТЕТ 

Гл. ас. д-р Петър Вълков 

Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора 

petar.valkov@trakia-uni.bg 

Абстракт: Преподаването в университета не се смята вече за 

„безстресова професия“, тъй като е твърде обширна и натоварена с 

множество дейности в университета и извън него. Източниците на стрес при 

университетските преподаватели могат да бъдат външни (свързани със 

средата) или вътрешни (личност, характер). Редица изследвания показват, че 

демографските фактори също могат да имат връзка с преживяването на 

високи нива на стрес. Основната цел на изследването е да се анализира 

връзката между възприемания стрес и някои демографски показатели, като: 

възраст, пол, семейно и материалното положение, преподавателски стаж и 

академична длъжност. Резултатите от настоящото изследване установиха 

статистически значима връзка между възприемания стрес и 

преподавателския стаж, финансовото състояние и физическата активност. Не 

беше установена значима взаимовръзка между възприемания стрес и 

останалите променливи. В доклада се обсъждат факторите, които имат 

защитна функция срещу негативните ефекти на стреса. Предложени са и 

конкретни препоръки за ефективното справяне със стреса: стратегии, 

свързани с работната среда и лични копинг-стратегии.  

Ключови думи: възприеман стрес, университетски преподаватели, 

копинг-стратегии 
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ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND PERCEIVED 

STRESS LEVELS AMONG LECTURERS OF TRAKIA UNIVERSITY 

Petar Valkov, PhD, Assistant Professor at Trakia University, Faculty of 

Education, Stara Zagora, Bulgaria 

petar.valkov@trakia-uni.bg 

Abstract: Teaching at the university is no longer related to low-stress professions 

as it is comprehensiveand includes many task at the university and outside of it. 

The factors, contributing to stress among faculty members are external (related to 

environment, elements of job) and internal (related to personality traits). Some 

studies show that certain demographic variables may influence the levels of 

perceived stress. The main purpose of the study is to analyse the relationship 

between perceived stress and some demographic variables, such as: age, sex, 

marital and financial status, years of teaching, academic rank. Additionally, the 

relationship between stress and physical activity was examined. The results of the 

present study found a statistically significant relationship between perceived stress 

and teaching experience, financial status and physical activity. No significant 

correlation was found between perceived stress and other variables. The report 

discusses the factors that have a protective role against the negative effects of 

stress. Specific recommendations for effective stress management are also 

proposed: strategies, related to job and personal coping strategies. 

Keywords: perceived stress, university teachers, coping strategies 
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УВОД 

В условията на бързите промени в съвременния свят няма професия, 

която да е напълно лишена от стрес. Професията се явява съществен фактор, 

определящ общото ниво на възприемания стрес. Социално ориентираните и 

емоционално ангажиращите професии (лекари, медицински сестри, 

преподаватели) са изложени на по-високи нива на професионален стрес 

(Христова, Е., 2014). 

Изследванията показват, че работата е основен източник на стрес в 

ежедневието, особено сред мъжете – много повече от финансовите 

проблеми, недостигът на време, семейните отношения, личните и други 

проблеми (Crompton, 2011). Всеки четвърти работещ в Канада описва живота 

си като доста или екстремно стресов (пак там). Служителите, заети в 

управленски, професионални и чиновнически професии, са по-стресирани, 

отколкото „сините якички“ (работещите физическа работа). С течение на 

времето стресът на работното място води до загуба на производителност 

поради чести отсъствия, намалена продуктивност и ранно пенсиониране 

поради болест.  

В друго изследване сред 50 000  служители беше установена тясна 

връзка между продължителността на работната седмица и  редица 

здравословни проблеми, като: 

- Нарушения в съня, болки в гърба и сърдечни проблеми; 

- От тези болки страдат всеки 10-ти, работещ на непълно работ-

но време и всеки 5-ти, работещ на пълно работно време (35-44 часа седм.); 

- При работещите повече от 48 часа седмично нарастват значи-

телно психовегетативните оплаквания, обусловени от стреса; 
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- Работата на смени, различното работно време, работата през 

почивните, лошото планиране на работното време се отразяват крайно нега-

тивно на здравето(Keller, 2013, цит. по: Weingardt, 2016).  

Съществена роля за високото ниво на стрес играе нарастващите 

изисквания да се извършват все повече задачи за все по-кратко време. 

Работещите се надяват по този начин да спечелят време, а се оказва точно 

обратното. Мултитаскингът (едновременното вършене на няколко дейности) 

отслабва концентрацията и в крайна сметка намалява ефективността. В 

желанието да свършат всичко заедно и бързо, на много служители се налага 

да жонглират с редица дейности. Постоянното им редуване обаче и липсата 

на приоритет, кое да свършат най-напред води до разсейване, загуба на 

време, ниска продуктивност и качество. Хората не са стресирани от това, че 

нямат време, а нямат време, защото са стресирани. Професионалната 

несигурност, работата на непълен работен ден (не по собствено желание), 

срочен трудов договор, недостатъчно заплащане („от заплата до заплата“) 

внасят допълнително несигурност, повишавайки стреса в живота на 

служителите.  

Преподаването в университета не се смята вече за „безстресова 

професия“, тъй като е твърде обширна и натоварена с множество дейности в 

университета и извън него. Източниците на стрес при университетските 

преподаватели са най-различни и условно могат да бъдат разделени на 

външни и вътрешни. Външните (свързани със средата) източници на стрес са 

генерирани от външни фактори, като организационни и обществени 

предизвикателства. Външните източници на стрес включват още: намаляване 

на броя на преподавателите; увеличение на броя на студентите; промяна в 
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тяхната подготовка (навлизане на студенти с по-ниски образователни 

резултати), етническо разнообразие на студентите; въвеждане на нови 

технологии (например уеб-базирано и онлайн обучение) и нереалистични 

крайни срокове (Gillespie et al., 2001). 

Вътрешният стрес е генериран отвътре и включва личностни черти и 

умения за справяне със стреса, които обясняват, защо хората възприемат и 

оценят стресорите по различен начин (Abbas & Roger, 2013). Към 

вътрешните фактори спадат: песимизмът, неадекватната (нереалистична) 

самооценка, перфекционизмът, вътрешните конфликти, загубата на надежда. 

Редица изследвания показват, че демографските фактори също могат 

да имат връзка с преживяването на високи нива на стрес. Факторите, 

свързани с високия стрес при университетските преподаватели са: 

прекомерното работно натоварване (Abbas & Roger, 2013), липсата на баланс 

между работа и личен живот (Slišković & Maslić Seršić, 2011), увеличеният 

брой на студентите, на които преподават (Jamison & Enrera, 2015), липсата на 

финансиране, ресурси и признание от страна на университета (Gillespie, et. 

al., 2001) и липсата на подкрепа от страна на администрацията и колегите 

(Slišković & Maslić Seršić, 2011). Други демографски и свързани с 

образованието фактори, като пол (Hart & Cress, 2009, Donovan, 2012), 

академична длъжност (Colacion-Quiros & Gemora, 2016, Donovan, 2012), 

възраст (Lindholm & Szelényi, 2009) и преподавателски стаж (Schuldt & 

Totten, 2008) също допринасят за преживяване на високи нива на стрес при 

университетските преподаватели. Тези от тях, които работят на пълен 

работен ден се сблъскват с по-високи нива на стрес, в сравнение с техните 

колеги, работещи на непълен работен ден (Tan, 2017). 
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Последствията от неефективното справяне със стреса за 

университетските преподаватели са: обтегнати отношения и 

междуличностни конфликти на работното място, загуба на колегиалност, 

сътрудничество и подкрепа, отдръпване от работата, абсентиизъм (редовно 

неоправдано и безпричинно отсъствие от работа), търсене на друга работа и 

др. На личностно ниво стресът на работното място може да доведе до редица 

физически и психически здравословни проблеми и обтегнати семейни и 

лични отношения.  

Университетските преподаватели, които са изложени на високо ниво 

на стрес съобщават за следните физически симптоми: главоболие и мигрена; 

нарушения на съня; болки в гърба и врата; постоянно мускулно напрежение; 

понижаване или повишаване на теглото; физическа умора; понижен 

имунитет към настинки и вируси; хипертония; сърдечни проблеми и кожни 

заболявания (напр. сърбеж, псориазис, обриви) (Gillespie et. al., 2001). 

Психологическите последствия от стреса са: чувство на тревожност, 

депресия, бърнаут, гняв, раздразнителност, безпомощност и преумора, 

забравяне, неудовлетвореност, фрустрация, злоупотреба с алкохол и 

лекарства (пак там). 

Основната цел на настоящото изследването е да се оцени нивото на 

стреса сред преподавателите на Тракийския университет. Друга цел на 

изследването включва установяване на рисковите фактори за възникването 

на стрес в академичния състав и обсъждане на факторите, които имат 

защитна функция срещу негативните ефекти на стреса и отправяне на 

конкретни препоръки за ефективно справяне със стреса и за превенцията на 

бърнаут синдрома. 
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 В настоящото изследване са използвани две методики. 

Анкетната карта съдържа 20 въпроса и беше конструирана с цел да се събере 

информация за възрастта, пола, семейното и материалното положение, 

образование, преподавателски стаж, заеманата академична длъжност, 

мнението на изследваните лица относно източниците на стреса, употреба на 

психоактивни вещества (ПАВ), религиозността, реда на раждането в 

семейството, здравословно състояние и практикуване на спорт. Оценката на 

стреса беше проведена чрез утвърдената в психологическата практика 

Скала за възприеман стрес (Perceived Stress Scale, PSS-14) на Шелдон 

Коен. Възприеманият стрес е начинът, по който личността възприема 

реалността и нейните предизвикателства(Cohen et. al., 1983).Скалата на 

Шелдон Коен е конструирана на основата на теорията на Лазарус за 

възприемания стрес. Скалата е преведена на български и тествана сред 709 

изследвани лица от В. Найденова и С. Илиева (2006). За данните от нашето 

изследване Cronbach's Alpha е равна на 0,739, т.е. скалата за възприеман 

стрес е с добра надеждност. 

За статистическата анализ на данните от изследването са използвани 

описателен анализ, T тест на Стюдънт и ANOVA с Dunnett’s Post Hoc Tests за 

сравняване на средните стойности. Приетото ниво на значимост е Р<0,05. 

Обработката е реализирана с програмата IBM SPSS Statistics 25.  

УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Изследването беше проведено между ноември 2018 и март 

2019 г. в гр. Стара Загора. Участници в изследването са общо 86 

преподаватели от различни факултети на Тракийския университет, гр. Стара 
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Загора: Педагогически факултет (N=31; 36,0%), Аграрен факултет (N=11; 

12,8%), Медицински факултет (N=9; 10,5%), Ветеринарномедицински 

факултет (N=10; 11,6%), Стопански факултет (N=8; 9,3%), Департамент за 

информация и повишаване квалификацията на учителите (N=5; 5,8%) и 

Факултет Техника и технологии (N=12; 14,0%). 

 Изследваните лица са на възраст между 27 и 65 години (средна 

възраст 46.9 г.), сред които 60 са жени (69.8%) и 26 - мъже (30,2%) (вж. Таб. 

№1). 

Таблица №1. Разпределение на изследваните лица по пол и възраст 

 Брой Процент 

Пол 

Мъже 26 30,2 

Жени 60 69,8 

Възраст 

До 35 г. 8 9,3 

36-45 г. 37 43,0 

46-55 г. 18 20,9 

Над 55 г. 23 26,7 

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 В настоящото изследване 77,9% от участниците споделят 

мнението, че стресът при университетските преподаватели в България е 

сериозен проблем и едва 15,1% от тях изразяват противоположно становище. 

Според преподавателите на Тракийския университет, най-често срещаните 

стресори (причинители на стреса) в тяхната работа са: ниското заплащане за 
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положения труд (65,5% от изследваните лица), липсата на признание за 

добро преподаване/научна дейност (49,4%), междуличностните конфликти 

(48,3%) и прекалено високото работно натоварване (46%). 

 Средните стойности на нивата на възприемания стрес са 

представени в Таб. 2. При направения анализ на резултатите не беше открита 

статистически значима разлика в нивата на преживявания стрес (PSS) между 

двата пола (Р=0.774). Според други изследвания, жените в академичния 

състав преживяват по-висок стрес в сравнение с мъжете (Smith, et. al., 1995), 

което може да бъде свързано с като цяло по-голямата им заетост с 

домакинската работа и грижата за децата (Elliott, 2008in: Donovan, 2012).  

Според получените резултати 64% от преподавателите са 

оженени/омъжени, 14% съжителстват без брак, разведените и тези с починал 

партньор са 9,3%, а неженените съставляват 12,8% от извадката. След 

извършен корелационен анализ не беше установена значима взаимовръзка 

между възприемания стрес и семейното положение. Въпреки това средните 

нива на възприемания стрес са като цяло по-ниски при несемейните, в 

сравнение с останалите групи (вж. Таб. 2). Липсата на статистически 

значими различия между нивата на възприемания стрес и семейното 

положение може да се дължи до определена степен на 

диспропорционалността в извадката (съотношение семейни-несемейни 

надхвърля 5:1). От друга страна, дисбалансът между работа-семейство може 

да повиши значително нивата на възприемания стрес при семейните 

преподаватели. Според други изследвания обаче, семейните хора се чувстват 

по-малко стресирани, тъй като социалната подкрепа, която получават от 

семейството е способна да намали психологическия стрес (Klein et. al., 
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2016). Тази подкрепа идва не само от страна на съпруга/та, но и от 

нейните/неговите родители, братя и сестри, роднини и приятели, а по-късно 

и от собствените деца), значително разширявайки възможните източници на 

подкрепа в стресови ситуации. 

Въпреки че възрастта не се оказа значим фактор за връзката между 

възрастта и възприемания стрес (Р>0.05), резултатите очертават по-ниски 

нива на стрес при лицата до 35 г. и над 55 год. възраст (вж. Таб. 2). На най-

високо ниво на стрес са изложени преподавателите на възраст между 46-55 г. 

(средни стойности на възприеман стрес - 26,33).Възможно обяснение за по-

ниския стрес при по-възрастните преподаватели предлага теорията на 

Carstensen (1999) за социоемоционалната селективност, според която с 

възрастта хора дават приоритет на задоволяването на своите социални и 

емоционални цели, като се фокусират повече върху положителните и по-

малко върху отрицателните емоции (например намалено излагане на 

ежедневни караници). С възрастта хората също са по-склонни да прощават 

другите при междуличностни конфликти (Allemand, 2008), а прошката е 

отделна и много значима стратегия за намаляване на стреса в живота. 

 По отношение на заеманата длъжност по-ниски нива на стрес 

се наблюдават при доцентите (средни стойности 23,48), докато при 

останалите средните стойности са сходни. Въпрекиче не беше установена 

статистически значима разлика между нивата навъзприемания стрес и 

заеманата длъжност изследванията на Jong (2012) показват, че доцентите са 

по стресирани и по нещастни в сравнение с асистентите илипрофесорите 

(вж. Таб. 2). 

Съществува статистически значима връзка между нивата на 
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възприемания стрес и преподавателския стаж (Р>0,05), като по-ниско ниво 

на стрес изпитват преподавателите с до 9 години и над 20 г. преподавателски 

стаж, а на най-високи нива на стрес са изложени преподавателите със стаж 

между 10-19 г. (вж. Фиг.1). В тази подгрупа попадат най-често доцентите, 

които се стремят към придобиване на научната длъжност „професор“ и 

свързаната с нея по-висока заплата и статус. По-високият стрес при 

доцентите може да бъде свързан и с неравномерното разпределяне на 

отговорностите в научните звена, по-голямата натовареност при 

хабилитираните, огромното количество неплатен извънреден труд с цел 

покриване на всичките изисквания за придобиване на следващата 

академична длъжност и ограничени възможности и голямата конкуренция за 

професура. 
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Таблица № 2. Характеристика на изследваните лица по 

демографски показатели и средните суми на възприемания стрес (PSS – 

възприеман стрес) 

Социално-демографски показатели Брой Процент PSS 

Пол 

Мъже 26 30,2 24,08 

Жени 60 69,8 24,20 

Възраст 

До 35 г. 8 9,3 22,88 

36-45 г. 37 43,0 24,08 

46-55 г. 18 20,9 26,33 

Над 55 г. 23 26,7 23,04 

Семейно положение 

Женен/омъжена 55 64,0 24,58 

Съжителство с партньор без брак 12 14,0 24,25 

Разведен/а или вдовец/вдовица 8 9,3 24,63 

Неженен/Неомъжена 11 12,8 21,64 

Академична длъжност 

Главен асистент/асистент без докторска степен 18 20,93 24,06 

Главен асистент/асистент с докторска степен 29 33,7 24,55 

Доцент 29 33,7 23,48 

Професор 10 11,6 24,90 

Преподавателски стаж 

До 9 години 28 32,5 22,75 

Между 10 и 19 години 26 30,2 26,77 

Над 20 години 32 37,2 23,28 

Преподавателска натовареност през последната година (в часове) 

До 299 ч. 10 11,6 25,30 
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Между 300 и 399 часа 22 25,6 24,32 

Между 400 и 499 часа 19 22,1 22,32 

Между 500 и 600 часа 17 19,8 25,71 

Над 600 часа 18 20,9 23,83 

Материално положение 

Едва свързват двата края или живеят под линията 

на бедност 

8 9,3 28,50 

Нито живеят нашироко, нито мизерстват 66 76,7 24,18 

Добре материално осигурени 12 14,0 21,17 

Религия (религиозен, вярващ) 

Не 6 7,0 23,33 

По-скоро не, отколкото да 13 15,1 19,85 

Затрудняват се да отговорят 7 8,1 25,03 

По-скоро да, отколкото не 33 38,4 25,15 

Да 27 31,4 24,16 

Спорт 

Рядко 45 52,3% 25,80 

Веднъж седмично 16 18,6% 20,50 

По-малко от три пъти седмично 12 14,0% 23,00 

Три или повече пъти седмично 10 11,6% 25,70 

Всеки ден 3 3,5% 18,67 
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Фиг. 1. Средни стойности на възприемания стрес според 

преподавателския стаж. 

По отношение  на преподавателската заетост (за последната 

академична година в часове) и възприемания стрес не беше установена 

статистически значима връзка (P=Р>0,05). Разликата между възприемания 

стрес и натовареността с часове за преподаване се оказа незначителна и това 

може да се дължи на факта, че работата на университетските преподаватели 

е твърде обширна. Освен с преподаване, те са натоварени с научни 

ръководства, публикуване на статии и книги, изготвяне на доклади и 

презентации на научни конференции, административни ангажименти в 

университета, провеждане и участия в изследователски проекти, участия в 

научни комисии и изготвяне на рецензии на научни трудове. Всеки от тези 

ангажименти по-отделно или в комплекс с други могат да повишат нивото на 

възприемания стрес при преподавателите в университетите.  

Статистически значима връзка беше установена между материалното 
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положение и нивото на възприемания стрес (P=0,038). Както се очакваше, 

при изследваните лица, които живеят под линията на бедността или едва 

свързват двата края се наблюдават най-високи стойности на възприеман 

стрес, докато при тези, които са добре материално осигурени – най-ниски 

стойности на стрес (Фиг. 2). Според Klein et. al. (2016), мъжете с по-ниски 

доходи проявяват по-голям стрес в сравнение с жените със същото ниво на 

доходи. Според същите автори обаче мъжете, които печелят повече пари, се 

чувстват по-малко стресирани от жените със съответния висок доход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Средни стойности на възприемания стрес според 

материалното положение. 

Противоположно на очакванията, между религиозността и нивото на 

стрес не се констатирастатистически значима взаимовръзка (P>0,05). 

Въпреки това, редица автори разглеждат религиозността като копинг-

стратегия (напр. Pargament & Park, 1997; Klein et. al., 2016). Вярата, че Бог 
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дава сили на индивида да понесе трудностите (религиозна / духовна 

подкрепа), вярата, че всичко е за добро, както и вярата, че всичко в крайна 

сметка се контролира от Бог, може да има успокояващ, вдъхващ надежда 

ефект по време на стрес. 

Резултатите от настоящото изследване установиха статистически 

значими различия между възприемания стрес и физическата 

активност(P=0,017). Както се очакваше, стойностите на възприемания стрес 

са най-ниски при спортуващите всеки ден и най-високи – при рядко 

спортуващите (Фиг.3). Също така беше установено, че повечето 

преподаватели на Тракийския Университет, участвали в изследването 

спортуват рядко (52,3%) или само веднъж седмично (18,6%). Може да се 

предположи, че недостатъчната физическа активност на преподавателите 

има връзка с другите, установени в изследването, данни относно 

физическото здраве на участниците. Така, според настоящото изследване 

всеки пети преподавател страда от сърдечно-съдови заболявания, вкл. високо 

кръвно налягане (19,8%) и почти също толкова – от наднормено тегло 

(18,6%) и от стомашно-чревни заболявания (23,3%). Редовната физическа 

активност би могла значително да намали риска от тези заболявания и да 

подобри здравето на университетските преподаватели.  
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Фиг. 3. Физическа активност и средни стойности на възприемания 

стрес (PSS). 

 

ИЗВОДИ 

В настоящото изследване беше установена статистически значима 

връзка между възприемания стрес и преподавателския стаж, материалното 

положение и физическата активност на преподавателите – участници в 

изследването. Установени бяха и други различия между възприемания стрес 

и демографските показатели като пол, възраст, академична длъжност, 

преподавателска натовареност и религиозност. Тези различия обаче не 

успяха да достигнат статистически значими стойности. 

Важно е да се отбележи, че настоящото изследване не претендира за 

изчерпателност, тъй като бяха изследвани само няколко демографски 
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показатели. В изследването са налични няколкоограничения, които го 

рамкират. Първото ограничение е свързано с методиките. Използваните 

методики за изследване на стреса и събиране на демографски и други данни 

са самооценъчни, което може да доведе до пристрастия към отговорите и 

субективност. Другото ограничение е свързано с размера на извадката, която 

се оказа сравнително малка. Относително голямото количество невалидни 

анкети може да се отдаде на заетостта и стреса при преподавателите, което 

доведе до пропуснати отговори, и невалидни въпросници.Третото 

ограничение е свързано с интерпретацията на резултатите. Въпреки че са 

открити някои статистически значими разлики, ефектът на променливите 

трябва да се тълкува внимателно. Даденото изследване е проведено сред 

преподаватели от един конкретен университет в България и се фокусира 

само върху стреса, преживян от академичния състав, без да бъде изследван 

стресът сред общия университетски персонал. Тъй като изследването е 

напречно-срезово (cross-sectional), резултатите не позволяват каузални 

изводи и са необходими бъдещи лонгитюдни изследвания за по-добър анализ 

на връзката между различните променливи и възприетия стрес. 

Въпреки посочените ограничения, резултатите от това изследване 

показват, че стресът сред преподавателите на Тракийския университет (а 

може би и сред останалите университетски преподаватели в страната) е 

сериозен проблем, който изисква допълнителни изследвания с по-голяма 

извадка. Още по-важно е да се предприемат конкретни мерки за справяне със 

стреса на работното място, особено ако то е свързано с преподавателска и 

научна дейност.  

Следва да се отбележи, че индивидуалното възприятие на стреса се 
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определя от редица характеристики, като: лична оценка на ситуацията, 

минал опит, стил на преодоляване на проблемите, самооценка, реактивност, 

особености на социалната подкрепа и др. Степента, в която индивидът 

изпитва психосоциален стрес се определя от биологичната и психологична 

конституция на човека, както и от психологическите, социални и 

психодуховни ресурси, с които той разполага за справяне със стреса в 

живота.  

 

За справянето със стреса помагат редица копинг-стратегии, които са 

когнитивен или поведенчески отговор за намаляване или елиминиране на 

психологическия дистрес или стресовите условия (Fleishman 1984). Копинг-

стратегиите могат да бъдат когнитивни и поведенчески, пасивни или 

активни, положителни или негативни. Според Martinez (2018), за успешното 

справяне със стреса и превенция на бърнаут помагат трите вида почивки: 1) 

дневна почивка (сън); 2) седмична почивка („Шабат“, т.е. съботата/неделята) 

и 3) годишна почивка (сезонен отпуск). Емоционалната подкрепа пък може 

да намали физиологичните и психичните последици от стреса (Frey& 

Langseth, 1986 по: Сиймън & Кенрик, 2002). Хората, които имат силни (както 

по размер, така и по употреба) мрежи за социална подкрепа, са по здрави и 

живеят по дълго, отколкото социално изолираните (Cacioppo & Patrick, 2007; 

Cohen, 2004; цит. по: Морисън & Бенет, 2013). Източници на подкрепа могат 

да бъдат брачен партньор или близки членове на семейството, приятели, 

колеги, професионалисти, групи за подкрепа и др.  

Другите копинг-стратегии, използвани за намаляването на стреса 

могат да бъдат: 
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- на когнитивно ниво: формиране на адекватна самооценка, отк-

риване и подлагане на анализ на ирационалните, автоматични мисли, когни-

тивно преструктуриране, прошка); 

- на поведенческо ниво: търсене на социална подкрепа, ефек-

тивно управление на времето, спорт, техники за релаксация, здравословно 

хранене, билколечение и др. 

- на духовно ниво: вяра, надежда и любов (Вълков, 2016).  

Проблемът със стреса може да бъде разрешен, ако всеки “възлюби ближния 

като себе си” (Селие, 1982).   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от това изследване, както и цитираните изследвания, 

проведени в други страни по света показват, че всекидневният стрес и 

стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства, с които 

България и светът се сблъсква по отношение на психичното и физическото 

здраве на хората. Недостатъчното и неефективното справяне със стреса може 

да доведе до по-бързо изчерпване на емоционалните запаси, до завишен 

цинизъм и негативизъм спрямо другите (деперсонализация, дехуманизация), 

до растящо чувство на неудовлетвореност от работата, занижена 

продуктивност, повишена тревожност и депресия. Вследствие на 

нарастващия и хроничен стрес възниква риск от психосоматични 

разстройства и соматични болести, способни да доведат до трайни 

нарушения и загуба на трудоспособност. Настоящото изследване установи, 

че соматичните оплаквания не са рядкост за преподавателите на Тракийския 

университет и е възможно тяхното появяване или обостряне да бъде 

свързано със стреса, на който те са изложени. 
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Стресът на работното място засяга много сфери от живота на 

преподавателя: конфликти в семейството (пренебрегване на семейството 

поради извънреден труд, недостиг на комуникация), конфликти с приятелите, 

провал в успеха да се поддържат приятелствата и социално отдръпване. От 

друга страна, усвояването и активното използване на ефективни копинг-

стратегии помагат да се намали значително стреса сред преподавателския 

състав. Такива стратегии за справяне могат да бъдат: редовна почивка, 

поставяне на здравословни граници (тръгване на време от работа, 

посвещаване на семейството и избягване на мисли, свързани с работата 

извън работно време, намаляване на несъществените контакти със 

студентите), планиране и приоритезиране, намаляване на 

(свръх)очакванията, редовна физическа активност, висок морал и 

изграждане на добра и подкрепяща социална среда, като семейство и 

приятели.  

При силен и продължителен стрес, когато наличните ресурси за 

справяне със стреса са ограничени или изчерпани, е препоръчително лицето 

да потърси професионална помощ от клиничен психолог или от 

психотерапевт. Търсенето на помощ е по-добре да се случи „година по-рано, 

отколкото ден по-късно“. 
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ИЗУЧЕНИЕ EMOJICODE В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОДЗИ: БУДУЩЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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 Абстракт: В статье рассматриваются требования по освоению 

учебной программы по предмету «Информатика» к ученикам различных 

ступеней образования и место программирования внутри этого предмета. 

Далее даётся обзор на язык программирования Emojicode, описание 

некоторых способов его применения, плюсы и минусы. После представлен 

анализ опроса студентов и сделан вывод о целесообразности изучения этого 

языка в старшей школе. В конце статьи приводятся перспективы развития 

языка и варианты его использования в школе. 

 Ключевые слова: Emojicode, эмодзи, программирование, 

информатика, старшая школа. 
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LEARNING EMOJICODE IN A MODERN SCHOOL. USING EMOJIS: 

THE FUTURE OF PROGRAMMING OR A NEW PSEUDO-LANGUAGE 

Lada Usova, student 

Institute of Pedagogy and Psychology of Education at Moscow City 

University 

 Abstract: The article discusses the requirements for the development of 

the curriculum for the subject "Computer Science" for students of different levels 

of education and the place of programming within this subject. The following is 

an overview of the Emojicode programming language, a description of some ways 

to use it, and pros and cons. After that, presented the analysis of the survey of 

students and the conclusion is made about the expediency of learning this 

language in high school. At the end of the article, the prospects for the 

development of the language and options for its use in school are given. 

 Key words: Emojicode, emoji, programming, computer science, high 

school  
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 Обзор программирования в школьной программе. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413), основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897), начального 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N373) освещаются 

различные требования к результатам освоения образовательной программы, 

а именно: личностные, метапредметные и предметные. (ФГОС - 

Федеральные государственные образовательные стандарты, n.d.). 

 На уровне среднего общего образования к основным требованиям по 

освоению предмета Информатика, как базового, так и углублённого уровня, 

относятся умение понимать суть и структуру различных программ и 

способность составлять такие программы, пусть и самые простые, 

самостоятельно. То есть в старшей школе, в 10-11 классе, ученик изучает 

основы какого-то высокоуровневого языка программирования, который 

помогает углубить его знания о программировании. В последствии 

школьник способен сдать Единый государственный экзамен по окончанию 

школы, поступить в технический вуз, где будет продолжаться изучение 

различных языков программирования, и выбранного в школе в частности. 

Обычно в школах в 10—11 классах(Открытый банк заданий ЕГЭ, 

n.d.)изучают такие языки, как Basic, Python, Pascal, C, C++ или же учебный 

алгоритмический язык. 

 На уровне основного общего образования требования к ученикам не 

такие высокие, для них предполагается только знакомство с одним из языков 

программирования и изучение основных алгоритмических структур. По 

окончанию 9 класса у школьников есть возможность сдать Основной 
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государственный экзамен, в котором нет обязательного задания на 

программирование на высокоуровневом языке. Лишь в одном задании 

требуется проанализировать работу программы, но её листинг представлен 

также на алгоритмическом языке(Открытый банк заданий ОГЭ, n.d.). То есть 

ученикам 5-9 классов для успешной сдачи экзамена не требуются особые 

навыки написания программ, достаточно понимать их сущность. 

Соответственно глубокого изучения программирования нет. 

 На уровне начального образования для учеников вообще не 

предусмотрено программирование. Ученикам прививаются навыки 

компьютерной грамотности, даются основы логического и алгоритмического 

мышления. О языках программирования, даже алгоритмических, здесь не т и 

речи. Однако в статье газеты «Известия», вышедшей ещё в 2019 

году(Ивушкина and Рыкова, 2019)упоминается инициатива Минпросвещения 

по введению уроков программирования в курс начальной школы. Пока это 

не стало реальностью, в некоторых школах для учеников 1-4 классов 

вводятся факультативные занятия по основам программирования. Здесь 

школьникам в игровой форме предлагают изучать некоторые визуальные 

языки программирования (Рисунок 1), например, Scratch(Мой опыт обучения 

Рисунок 1. Интерфейс ScratchиKodu Games Lab 
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детей 8-10 лет программированию на Scratch, 2014; Учитесь со Scratch, 

2007) и KoduGamesLab(Как учить детей программированию: KoduGameLab 

теперь доступен для PC, 2010).  

 Обзор языка Emojicode.Человечество начало использовать рисунки 

для передачи информации ещё на заре своего становления, это был простой 

и удобный способ донести до своего окружения. Со временем эти символы 

эволюционировали в письменность, но не были утрачены. Мы и сейчас, 

переписываясь в мессенджерах или отправляя смс, используем 

рисунки.(Свон, n.d.).Прежде чем начать изучение языка программирования 

Emojicode, нужно разобраться что такое «Эмодзи», «Эмотикон» 

и«Смайлик». 

 Эмотикон – пиктограмма, отражающая некоторую эмоцию. 

Происходит от слияния двух английских слов emotionicon. Эмотиконы 

относятся к невербальным средствам коммуникации, они отражают 

экспрессивно –интонационную окраску высказывания. Для их отображения 

используется код ASCII. Например, с помощью эмотиконов мы можем так 

отображать трёх обезьян (Рисунок 2). 

 Смайлик – те же эмотиконы, но такое название, обозначающее любой 

эмотикон в принципе, более распространено в повседневной русской речи. 

Но фактичекски слово «смайлик» обозначает стилизованное графическое 

изображение улыбающегося лица. 
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 Emoji (Эмодзи) – наследник смайликов и пиктограмм. Это уже 

графический язык, появившийся в Японии и использующий сочетания 

картинок. В отличие от эмотиконов, для эмодзи существует отдельная 

стандартизированная клавиатура. Существуют самые разнообразные эмодзи, 

начиная от классических графических изображений эмоций на лицах, 

заканчивая характерными для Японской культуры эмодзи (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Эмотиконы обезьян. 

Рисунок 3. Различные эмодзи. 
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 Широкое распространение эмодзи получили также благодаря 

решению Apple в 2011 году добавить отдельную клавиатуру в операционную 

систему iOS (Hern, 2015). Исследование (KeithBroni, 2020), посвящённое 

изучению изменений частоты использования эмодзи и опубликованное в 

блоге Emojipedia показывает, что почти в каждом пятом публикуемом 

сообщении в социальной сети Twitter содержится как минимум один эмодзи. 

Также отмечается рост использования эмодзи на 7.1%. с августа 2019 года по 

апрель 2020 года, то есть в августе '19 эмодзи использовались в 17,74%, а в 

апреле '20 уже 19,04%. В дополнение приводится анализ периода август 

2018-апрель 2020 (Рисунок 4), из которого видно, что увеличение частоты 

использования эмодзи это тенденция, наблюдающаяся уже давно. На 2019 

год на устройствах было доступно 2776 символов (Тарасенко, 2019), каждый 

из которых несёт свою отдельную смысловую нагрузку. Использование 

эмодзи в качестве отдельного языка становилась лишь вопросом времени. 

 Что такое Emojicode? Это опенсорсный, объектно-ориентированный, 

императивный, высокоуровневый, гибридный язык программирования, 

Рисунок 4. Статистика 08.19 – 04.20 
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главное чертой которого является использование эмодзи в ходе написания 

программы.(Emojicode, n.d.).Помимо Emojicode известны ещё два языка, 

отличительной чертой которых является использование эмодзи: Emojilisp и 

 (Клевер). Однако Emojilisp не обновлялся с 2015 года (emojilisp, 2015), а 

Клевер не имеет документации для изучения(Clover, 2020). 

 В этом Emojicode есть дженерики (generics), замыкания (closures), 

протоколы (protocols). Emojicode компилируется в машинный код используя 

множество оптимизаций, что помогает ускорить исполнение программ. В 

Emojicode представлены: стандартная библиотека (standardlibrary), файловые 

пакеты (filespackages), которые предоставляют API для работы с файловой 

системой, пакет сокетов (socketspackage), которые позволяют открывать 

TCP-сокеты для серверов, либо самостоятельно их создавать, пакет testtube, 

предоставляющий базовую утилиту для модельного тестирования, пакет 

JSON, дающий возможность анализировать данные формата JSON. 

(Packages, 2020).И наконец самая отличительная черта этого языка 

программирования – использование смайликов Emoji для написания 

программ. 

 Рассмотрим использование языка подробнее: 

1. Базовая структура. 

 Все файлы Emojicode именуются таким образом: fileName. или 

fileName.emojic. Эмоджи винограда ( ) идейно более подходит для 

указания расширения файлов, однако для систем, не поддерживающих 

Рисунок 5. Структура. 
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эмодзи в именах файлом используется .emojic 

 На Рисунке 5 представлена базовая структура каждой программы, 

написанной на Emojicode. Клетчатый флаг ( ) используется для указания 

места, после которого идёт блок кода. Каждый блок начинается с винограда  

( ) и оканчивается арбузом ( ). Когда программа запускается, начинается 

исполнение кода, идущего после  

2. Приветствие. 

 Проанализируем программу на Рисунке 6. Этот код выводит на экран 

надпись «Hey!». Hey! – это строковый литерал. Все надписи внутри 

символов алфавита ( ) это строки, обёртывание надписи в  напоминает 

использование кавычек (“”) в других языках программирования: Hey!

”Hey!”. Далее используется метод  (лицо с улыбкой), который выводит 

строку. Метод вызывается помещением эмодзи перед объектом, который 

использует метод. Красный восклицательный знак ( ) используется для 

метки окончания ввода аргументов метода. 

3. Больше приветствий.  

Рисунок 6. Код приветствия 
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Теперь можно создать целый лист из приветствий (Рисунок 7). Всё что 

помещается между попкорном ( ) и баклажаном ( ) формирует лист. 

Стрелка вправо ( ) используется для создания переменной с именем list. 

А добавив такую строку после второй (Рисунок 8) 

можно увидеть вывод Hey!.Свиной нос ( ) используется для доступа к 

определённому элементу в листе. Как и во многих других языках 

программирования, первый элемент имеет индекс 0. Далее идут другие 

аргументы вызова, которые сейчас не нужны, поэтому на их месте стоит . 

Для того, чтобы отобразить случайное приветствие из списка, можно 

использовать метод  (мышь), который перемешает содержимое листа 

Рисунок 7. Создание листа приветствий на различных языках. 

Рисунок 8. Метод выбора. 

Рисунок 9. Добавление метода перемешивания. 
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(Рисунок 9): 

На текущий момент (22.10.2020) у Emojicode существует ряд проблем: 

1. Отсутствие учебного контента, в том числе на английском языке.  

2. Существование различных багов и ограничений в силу новизны и 

активной разработки языка.  

3. Обязательное наличие macOS или Linux, что может помешать само-

стоятельному изучению языка. 

4. Не самая удобная форма ввода текста программ. 

 Эти трудности не являются непреодолимыми и для каждого пункта 

можно постараться подобрать решение: 

1. Вполне закономерно, что ещё не существует никаких напечатанных 

учебников для этого языка, поэтому все возможные учебные матери-

алы можно найти только в интернете. Например, на сайте 

CodeAcademy(Learn Emojicode, n.d.), в статье журнала «Ха-

кер»(Парамонов, 2016), на сайте hackersanddesingers.nl(Emojicode • 

H&D, n.d.).Со временем число учебных статей будет увеличивать, 

при активном использовании возможно набрать материал для вы-

пуска если не специальной учебной литературы, то хотя бы для не-

большой брошюры. Так как язык молодой и малоиспользуемый, то 

не так много опубликованных на нём программ или приложений. 

Для решения этой проблемы возможно создание отдельного Интер-

нет-ресурса, где будут выкладываться материалы: наработки про-

грамм, отдельные части кода, созданные приложения и любые дру-

гие реализации языка.  
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2. Все изменения и нововведения публикуются на github-странице язы-

ка(emojicode, 2020), также там можно обсудить найденные ошибки и 

найти решение возникающих проблем.  

3. Для установки среды разработки нужна определённая операционная 

система. Чтобы заниматься личными исследованиями потребуется 

либо установка нужной операционной системой такой рядом с теку-

щей (например, установка Ubuntu рядом с Windows), либо использо-

вание виртуальной машины.  

4. На macOS возможно закрепление окна выбора смайликов. Также 

существуют файлы синтаксиса, которые позволяют писать Emojicode 

в привычном редакторе.  

 Для того, чтобы наиболее эффективно использовать этот язык 

программирования нужно потратить достаточное количество времени для 

изучения всех тонкостей языка. Также желательно иметь уже 

сформировавшееся представление хотя бы об одном общепринятом языке 

программирования, иначе может возникнуть путаница или непонимание в 

структуре других, более популярных языках. Однако, для людей, которые 

интересуются информатикой и программированием, опыт изучения даже 

основ Emojicode будет отличным способом развить умение поиска 

нестандартных решений поставленных задач, использовать творческий 

подход к программированию и анализировать структуру кода, написанного 

таким необычным способом. 

 Оценка языка Emojicode. Среди студентов второго курса 

Московского Городского Педагогического Университета был проведён 

короткий опрос с целью узнать их отношение к изучению Emojicode. Всего в 
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опросе приняло участие 28 человек. Из них большая часть (16 человек, 

57,2%) не могли назвать информатику своим любимым предметом, для 

девятерых опрошенных (32,1%)раздел программирования представлял 

трудность, лишь у троих (10,7%) получалось самостоятельно выполнять 

задания, связанные с созданием компьютерных программ. Четырнадцать 

респондентов (50%) определяют свой уровень владения языками 

программирования как базовый: владеют основными понятиями 

программирования, знают общие начала процесса написания программного 

кода. Подавляющему большинству (26 человек, 92,9%) не было известно о 

существовании языка Emojicode, и как следствие они не смогли верно 

ответить, что выводит программа (Рисунок 10). Однако примерно половина 

(13 человек, 46,7%) из них проявила интерес к изучению данного языка. 

Анализируя полученные ответы, можно сделать вывод, что людей, которые 

имеют только базовые представления о программирования (либо не имеют 

их вообще), привлекает идея использования смайликов в программировании. 

Также на основе данных опроса и требований Федерального стандарта об 

образовании можно сделать вывод, что уровень знаний опрошенных 

несильно превосходит требования к ученикам средней школы. То есть, 

можно экстраполировать эти результаты на школьников, закончивших 

среднюю школу и переходящих в старшую, и предположить, что им также 

будет интересно узнать про такой язык программирования. Предполагается, 

что десятиклассники и одиннадцатиклассники смогут изучать этот язык 

программирования на дополнительных факультативных занятиях.  
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Перспективы. Emojicode очень гибкий, развивающийся язык, способный к 

быстрым изменениям, с крупным комьюнити. В перспективе возможно 

создание сред разработки для мобильных устройств, на которых гораздо 

проще использовать символы эмодзи. Школьники могу использовать этот 

язык и для создания своих личных проектов, и для проектов, которые 

возможно представлять и защищать на различных конкурсах. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ПОДГОТОВКАТА НА 

СТУДЕНТИ ЗА КОМЕНТИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪЗПИТА-

ТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

THE COMPETENCE APPROACH IN STUDENTS' TRAINING FOR 

COMMENTING AND ORGANIZING AN EDUCATIONAL ACTIVITY 

Екатерина Томова 

Ekaterina Tomova  

Софийски университет  "Св. Климент Охридски" 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

 

Резюме: Представят се резултати от проучване, свързано с 

апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в 

обучението на студенти от специалност Неформално образование в областта 

на възпитателната проблематика. Анализираните студентски разработки са 

задания за самостоятелна работа и групови проекти, като фокус са осемте 

ключови компетентности за учене през целия живот. Резултатите разкриват 

равнището на разбиране у студентите за осемте ключови компетентности в 

контекста на възпитателната дейност. 

Ключови думи: Компетентностен подход, ключови компетентности, 

възпитателна дейност, обучение на студенти 

 

Abstract: This article presents results of a research related to approbation 

of a model for application of the competence approach in the education of 

students in the specialty Non-formal education in the field of educational issues. 
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The analyzed student works are assignments for individual work and group 

projects, focusing on the eight key competencies for lifelong learning. The results 

reveal the level of students' understanding of the eight key competencies in the 

context of educational activities. 

Key words: competence approach, key competences, educational activity, 

students' training 

 

В съвременната реалност съществуват множество дискусии по 

проблемите на възпитанието - в семейна и училищна среда, не само сред 

педагогическата общност, но и в житейски аспект. Процесът на възпитание, 

с неговите измерения и закономерности, е несъмнено актуална тема, за 

което свидетелстват и разработени практики и политики, отразени в 

"Стратегията за възпитателната работа в образователните институции /2019-

2030/" (Стратегия..., 2019). Темата за същността на осемте ключови 

компетентности за учене през целия живот, техния смисъл за житейското 

реализиране на подрастващите и възможностите на компетентностния 

подход в тази насока е също изключително значима. Компетентностният 

подход се фокусира върху формирането на цялостна, хармонична и 

пълноценна личност, притежаваща знания и умения, с формирани 

положителни нагласи, обхващащи всяка сфера от човешкия живот - 

личностна, социална, професионална, академична. Апробирането на този 

подход при подрастващите е толкова важно, колкото и прилагането му в 

обучението на студенти - бъдещи учители, обогатявайки подготовката им за 

реалната педагогическа практика.  

Ето защо в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, бе 
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осъществено проучване, ориентирано към прилагане на компетентностния 

подход в обучението на студенти, мотивирайки и насочвайки ги към 

вникване в ценностните аспекти и приложимостта на ключовите 

компетентности в разнороден възпитателен контекст. Проучването се 

осъществи в рамките на обучението по задължителната учебна дисциплина 

Теория на възпитанието, като студентите са в първи курс, редовно обучение, 

от специалност Неформално образование. Заданията, включени в модела за 

приложение на компетентностния подход в обучението на студенти, са 

реализирани посредством платформата за електронно и дистанционно 

обучение MOODLE, през летен семестър на академичната 2019/2020 г.  

Моделът включва: запознаване с и анализ на ресурси (документи, 

статии и други публикации), провеждане на дискусии със студентите, задачи 

за самостоятелни разработки, групови проекти. Настоящият текст представя 

резултати от анализ на две от заданията, поставени на студентите. Първата 

задача за самостоятелна разработка е свързана с попълването на протоколи в 

рамките на проведено хоспитиране (наблюдавани онлайн часове), насочено 

към анализ на възпитателните взаимодействия, а второто задание е за работа 

по групи и се отнася до съставяне на план за възпитателна дейност (и 

презентация) на тема "Първи юни - празник на всички деца". 

Протоколите по Теория на възпитанието представляват формуляр, 

съвкупност от компоненти (възпитателни цели и задачи, възпитателни 

средства, принципи и методи и др.), които студентите следва да отбележат 

по време на хоспитирането и да опишат аргументирано в бланката. Обект на 

анализ в настоящия текст е вторият компонент от протокола - "Основни 

ключови компетентности, развити в наблюдавания урок/извънкласна или 



 
 
 
 

291 
 

извънучилищна дейност". Важно е да се установи до каква степен 

студентите описват коректно, подробно и аргументирано наблюдаваните 

компоненти на различни компетентности в уроците. Студентите от 

специалност Неформално образование получават детайлни инструкции, 

свързани с коректното попълване на протоколите, организира се и дейност в 

платформата MOODLE, по време на която се дискутират отделните 

наблюдавани часове, разискват се различни въпроси и се дават разяснения. 

Извеждат се и конкретни примери, които да подпомогнат студентите в 

работата им по задачата.  

Първият наблюдаван урок е по математика. Прегледът на 

протоколите показва, че по компонента за компетентностите са писали 

всички и във всяка от разработките е спомената математическа 

компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите 

и инженерството. Този факт свидетелства за уменията на студентите да 

разпознават компоненти на компетентностите, да възприемат техни 

проекции, откроени във възпитателната дейност. Според Е.М. по време на 

часа децата развиват "способността си за абстрактно мислене", 

подпомогнати от използваните от учителката примери. Приложените 

интердисциплинарни техники съдействат за формиране у учениците на 

положително отношение към природата, на "позитивна нагласа към 

красивото в света" (Д.Г.). Студентите разпознават тук и възпитателния 

принцип, свързан с природосъобразността - според тях в урока присъстват 

негови проявления, насочващи децата към осмисляне важността на 

природата, природосъобразния живот и откриване на взаимовръзката между 

природните закони и човешкия живот. Акцентира се върху текста в Рамката 
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на Европейския съюз и Съвета на Европа, в който се набляга на знанията, 

свързани с математическата компетентност, които "обхващат основните 

принципи на природния свят, основните научни понятия, теории, принципи 

и методи, технологиите и технологичните продукти и процеси, както и 

разбиране на въздействието на точните науки, технологиите, инженерството 

и човешката дейност като цяло върху природния свят" (Препоръка..., 2018). 

Обучаващите се считат, че в наблюдавания урок присъстват възпитателни 

въздействия и взаимодействия, ориентирани към формиране и развитие у 

децата на умения за вземане на решения, интериоризиране на морални и 

етични норми и ценности, по посока влиянието на технологиите върху 

природата и възможностите, които те предоставят за преодоляване на 

проблеми на околната среда.  

В този контекст, разгледаните текстове подчертават и релацията 

между природосъобразността и екологичното възпитание. Отчита се фактът, 

че математическата компетентност и компетентност в областта на точните 

науки, технологиите и инженерството "включва нагласа за критично 

оценяване и любопитство, загриженост по етичните въпроси и подкрепа за 

безопасността и устойчивостта на околната среда, по-специално що се 

отнася до научния и технологичния напредък по отношение на самия себе 

си, семейството, общността и глобалните въпроси" (Препоръка..., 2018). 

Студентите смятат, че възпитателни дейности за формирането на аналогична 

нагласа у децата се наблюдават в урока по математика.  

Сред отличените компетентности за този урок са и компетентността 

за езикова грамотност, дигитална компетентност и личностна, социална и 

компетентност за придобиване на умения за учене. "Откритите" компоненти 
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на компетентността за езикова грамотност са: "знания, умения и отношения, 

свързани с ясно предаване на информация" (М.М.), преработка на 

информация, способност за точно и акуратно формулиране на изречения, 

изготвяне на текст и работа с него. Студентите съзнават, че "развитието на 

езиковата грамотност формира основата за по-нататъшно учене и по-

нататъшно езиково взаимодействие" (Препоръка..., 2018) и осмислят 

посоченото в аспекта на личностна, социална и компетентност за 

придобиване на умения за учене. Те коментират предоставените в часа 

възможности за "развитие на умения и потребност и детето за 

самовъзпитание" (М.П.) по посока формиране на способности за вземане на 

решения, самостоятелност, насърчаване на инициативността на децата, 

съсредоточаване и фокусиране на вниманието, потребност от саморазвитие, 

изслушване и уважение на чуждото мнение.  

В разработките са откроени и компоненти на дигиталната 

компетентност, проявени в часа по математика. От една страна, тук 

дигиталната компетентност се формира и развива у учениците дори само 

поради начина на провеждане на урока - чрез онлайн платформа, като децата 

следва да развият способности за боравене с различни устройства и 

разпознаване на техните функции, да решават задачи посредством 

технологични средства, "развиване на умения за дистанционно обучение и 

работа с технологии" (Д.Г.). От друга страна, студентите коментират 

употребата на интерактивна дъска в урока като средство за формиране и 

развитие на дигитална компетентност, защото по този начин учениците се 

приучават към "уверено, критично и отговорно ползване и ангажираност с 

цифровите технологии за учене, на работното място и за участие в 
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обществото" (Препоръка..., 2018). Важен е и процесът на "адаптиране на 

подрастващите към съвременния начин на живот, чрез провеждане на 

занятията в дистанционен формат" (Д.К.). Значима е взаимовръзката между 

дигиталната компетентност и личностната и социалната компетентности в 

контекста на умението на децата да поддържат конструктивни 

междуличностни взаимоотношения в онлайн среда - да се изслушват, да 

разбират и уважават мнението на останалите, да работят заедно, в атмосфера 

на толерантност, солидарност и съпричастност.  

Вторият наблюдаван урок е по история, за който отново всички 

обучаващи се предават протоколи с анализ по компонента за 

компетентностите. Споменати са компетентността за езикова грамотност, 

компетентност за културна осведоменост и изява и дигитална 

компетентност. Част от студентите наблягат и върху гражданска 

компетентност и личностна, социална и компетентност за придобиване на 

умения за учене, подчертавайки техни компоненти, открояващи се във 

възпитателната дейност. Усилията за формирането и развитието на 

компетентността за езикова грамотност се наблюдават в процеса на 

възпитание по време на урока, посредством надграждане уменията на децата 

за четене на текст, боравене с източници и детерминиране на тяхната 

истинност и достоверност. Също ключови тук са способностите на 

учениците за преработка на дадената информация и нейното осмисляне и 

разбиране в цялост, включително формиране на нагласи, възгледи и 

убеждения, на база предоставени данни и тяхното интерпретиране от 

разнообразни гледни точки. Разгледани са и възпитателните  възможности за 

изграждане на умения за структуриране на устни и писмени изложения по 
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зададените проблематики, отчитайки чуждите тези и уважавайки различните 

мнения.  

Наблюдава се релация между горепосочената компетентност и 

личностна и социална компетентност, по отношение равнището на 

разбиране у децата за свойствата на езика и употребата му по посока 

пълноценна и хармонична комуникация със съученици, учители, родители и 

обществото като цяло. Насърчавана е и любознателността на децата, 

интересът им не само към историческите събития, но и към различните 

обичаи, традиции, архитектурни забележителности в страните по света, като 

в тази връзка студентите "разпознават" компетентността за културна 

осведоменост и изява. Д. К. подчертава усилията на учителя относно 

"формиране на отношение и интерес към културата на древните народи и 

постиженията им, появата на различни науки". Вниманието на учениците се 

насочва към "специфичните традиции на различните народи", формира се 

отношение към "изкуството, което са създали" и се акцентира върху 

значимостта на "баланса между ценностите на различните култури", 

уважението и толерантността. Интересен е фактът, че в студентските 

разработки за урока по история не е спомената интеркултурната 

компетентност, въпреки посочените наблюдавани възпитателни 

взаимодействия по отношение приемане и разбиране на множеството 

култури по света. Възможен е изводът, че на този етап студентите все още 

трудно разграничават компонентите на отделните компетентности, поради 

което не съумяват да отдиференцират интеркултурните елементи в 

проведения час. Тоест те съзнават присъствието на интеркултурността като 

концепция в урока, но отчитат проявленията й в аспекта на осведоменост за 
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културните различия и положителна нагласа към изкуството на различни 

народи, а не разсъждават относно пълноценен диалог и конструктивни 

взаимоотношения с представители на въпросните култури.  

Гражданската компетентност също е разгледана в текстовете, 

представени от студентите, като е наблегнато и на патриотичното 

възпитание. Идеята е, че посредством опознаването на другостранни 

традиции и обичаи, децата се замислят и за българската култура и история, 

възприемат важността на съвременни и исторически събития. У тях се 

оформят положителни нагласи към демократичността, "подкрепа за 

социалното и културното многообразие, равенството между половете и 

социалното сближаване, устойчивите начини на живот, насърчаването на 

култура на мир и ненасилие, готовност за зачитане на личното пространство 

на другите и за поемане на отговорност за околната среда" (Препоръка..., 

2018). Студентите разглеждат в този аспект и възможностите за формиране 

у учениците на умения за активно гражданско участие, формиране и защита 

на собствена позиция, знания и уважение към правата на човека, като тези 

възпитателни възможности са оползотворени в наблюдавания час.  

Пет са компетентностите, чиито компоненти студентите описват в 

наблюдавания час по география - компетентност за езикова грамотност; 

математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, 

технологиите и инженерството; компетентност за културна осведоменост и 

изява; дигитална компетентност; личностна, социална и компетентност за 

придобиване на умения за учене. По време на урока децата са свидетели на 

интерактивно представяне на особеностите на отделните континенти, чрез 

което у тях се "формира интерес и положително отношение към 
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заобикалящия ги свят" (Д.А.). Използваните средства са интерактивна дъска 

и електронен учебник, чрез които у учениците се развиват умения за работа 

с технологии, за приемане, преработка и предаване на информация в онлайн 

среда. Именно поради тази причина, студентите считат, че в наблюдавания 

урок присъства дигиталната компетентност. Те коментират наличието на 

предпоставки за развитие на умения за критично мислене, самостоятелно 

търсене на информация, решаване на проблеми, проява на инициативност в 

контекста на личностна, социална и компетентност за придобиване на 

умения за учене. В обхвата на тази компетентност са разглеждани и 

дадените по време на урока съвети относно "спазване на дистанция, 

спазване на лична хигиена и отговорно отношение към околните, предвид 

епидемията" (М.П.). Здравната култура и способността за водене на 

здравословен начин на живот се елементи от съдържателното поле на 

личностната компетентност, отнасяйки се до формирането на цялостна и 

хармонична личност, която се грижи за себе си и за другите, включително 

стремяща се към опазване на собственото психическо и физическо здраве и 

благоденствие. Тук важен момент е и социалната отговорност, в обхвата на 

социалната компетентност - проявата на грижа към останалите членове на 

обществото, положително отношение към сплотеността и съпричастността.  

Студентите разсъждават и по темата за компетентността за културна 

осведоменост и изява и проявленията й в наблюдавания час. Според Т. Д. 

учителят се стреми към "развитие на личността, възпитаване на чувства и 

убеждения в учениците", съобразно формиране на "непредубедена нагласа 

към многообразието на културната изява и зачитане на това многообразие... 

любопитство към света, откритост и въображение за нови възможности, 
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както и готовност за участие в културни преживявания" (Препоръка..., 2018). 

Това се осъществява чрез интердисциплинарен подход, комбиниращ 

представяне на различни географски области, в съчетание с разяснения 

относно техните обитатели, разнообразни културни мероприятия, интересни 

практики, традиции, форми на изкуството.  

Анализът на студентските разработки насочва към заключението, че 

студентите умеят да разпознават отделните компоненти на осемте ключови 

компетентности в наблюдавани възпитателни дейности. Видно е, че 

студентите съумяват да открият взаимовръзка между преподаваното учебно 

съдържание и възпитателния процес, ориентиран към формиране и развитие 

на релевантни компетентности. Текстовете свидетелстват и за способността 

на студентите да открояват релацията между дадени компетентности, да 

разсъждават относно припокриването на отделни техни компоненти и 

техните проекции във възпитателната дейност.  

Студентите споменават дигиталната компетентност за всеки от 

наблюдаваните уроци. Но за сметка на това, като цяло, те не "откриват" 

компоненти на интеркултурната компетентност, въпреки несъмненото им 

присъствие във възпитателните въздействия и взаимодействия по време на 

проведените часове. Въпреки това, те акцентират върху ценности и качества 

като толерантността, солидарността, подкрепа и уважение към останалите, 

което води до извода, че съзнават същността на интеркултурната 

компетентност. Анализът на текстовете им в рамките на груповите проекти - 

съставяне на план на възпитателна дейност води до заключение в подкрепа 

на тази теза.   

Второто задание, анализирано в настоящия текст, се отнася до 
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съставяне на план за възпитателна дейност под формата на хепънинг (от 

англ. happening – случване, случка, събитие), на тема "Първи юни - празник 

на всички деца". Хепънингът представлява "фopмa нa cъвpeмeннoтo 

изĸycтвo, чиитo цeли и изpaзни cpeдcтвa ca cъщитe ĸaтo пpи пъpфopмaнca c 

eдинcтвeнaтa paзлиĸa, чe тyĸ пyблиĸaтa бивa yвличaнa в cлyчвaнeтo и cтaвa 

нepaздeлнa чacт oт пpoизвeдeниeтo нa изĸycтвoтo." 

(https://www.fineluart.com). При този тип събития "съществува определена 

структура и планираност по отношение на протичането във времето и 

пространството..." (http://ps.alos.bg/dictionary).  

В случая студентите от специалност Неформално образование следва 

да работят по групи за организацията на възпитателна дейност. В 

разработките трябва да бъдат описани няколко компонента (място и време 

на провеждане, възпитателни цели, възпитателни методи и др.) и както при 

заданието за попълване на протоколи, и тук присъства компонент, свързан с 

осемте ключови компетентности. Идеята е студентите да концептуализират 

методи, похвати, средства, форми, които съдържат възпитателни 

възможности за формиране и развитие на компетентности у децата. При 

анализът на разработките е обърнато внимание именно на 

компетентностите, върху които студентите се фокусират и се акцентира се 

върху избора на дейности и методи за тяхното формиране и развитие у 

децата.  

Към това задание студентите подхождат изключително активно и 

творчески - те съставят подробни планове, придружени с креативни 

презентации, описват разнообразни игри, работилници и други дейности, в 

които да включат децата.  
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 Първата група студенти планират хепънингът да се проведе в парк, 

под надслов "Децата по света". Споменатите възпитателни цели и задачи тук 

кореспондират пряко с компетентностите, описани в съответния компонент 

от задачата: "предоставяне на безопасно място за деца от всички култури 

свободно да изразят себе си чрез елементи на играта"; "фокус върху 

приобщаващото и интеркултурното образование", "децата да придобият 

умения за работа в екип и толерантност един към друг" (Е.М.). Така 

представени, целите разкриват акцент върху интеркултурната 

компетентност и личностна, социална и компетентност за придобиване на 

умения за учене, тъй като в техните съдържателни полета присъстват 

компоненти, свързани с толерантност, емпатия, солидарност, подкрепа и 

приобщаване, и пр. Студентите отбелязват също и предприемаческа 

компетентност и компетентност за културна осведоменост и изява, чиито 

компоненти те планират да развият у децата посредством различни 

дейности.  

Планираните активности могат да бъдат разгледани в три групи - 

игри (приобщаващи и колективни), работилници и "прожекция и 

представяне на различни култури чрез "Мини театър" (Т.Д.). Седем са 

дейностите под формата на игри, като първите две способстват 

благополучното начало на събитието и включването на децата, 

предразполагането на деца и родители. Останалите пет игри са 

последователни и интегрират елементи на интеркултурна компетентност, 

отнасяйки се до приобщаването на децата, толерантността, 

съпреживяването, сътрудничеството им по време на дейностите и 

формирането и развитието на тези ценности и качества у тях. За това 



 
 
 
 

301 
 

свидетелстват и названията на игрите: "Познай различията, уважавай 

различията" за големи и малки, и други. Тук се открояват и компоненти на 

компетентността за културна осведоменост и изява, които присъстват и във 

възпитателните дейности, организирани в различни работилници - децата са 

насърчавани да се изразят чрез творчество, да приложат своята креативност 

в изработката на разнообразни предмети.  

Планираните работилници интегрират и елементи на 

предприемаческата компетентност, тъй като идеята е доброволците - 

участници да са занаятчии и специалисти, които да спомогнат развитието на 

интерес у децата към разнообразни сфери на живота, също запознаването им 

с различни варианти за професионална реализация в аспекта на 

предприемачеството. Самите продукти също са с идейна насоченост, като 

работилницата "Гривнички от мъниста за другарчето" цели децата да 

направят гривна за друго дете и да му я подарят. Всяко дете участва в 

дейността и всяко едно получава подарък от друго дете, по този начин 

несъмнено се съдейства за сближаването на децата, за пораждане на 

приятелски чувства, разгръщане на емпатийните чувства и съпричастността.  

Хепънингът, съставен под формата на план и презентация от първата 

група, завършва с прожектиране на филм за деца бежанци, представяне на 

сценки от децата в "Мини театър" и концерт с детски песни и танци. Тук 

студентите вплитат елементи на интеркултурната компетентност, 

посредством прожекцията на филма, като цел е и сплотяването на деца и 

родители, създаването на конструктивни междуличностни отношения.  

Източниците, които студентите ползват, свидетелстват за техните 

умения за проучване и анализ на различни публикации по темите на осемте 
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ключови компетентности. Също умения за подбор и адаптация на 

подходящи дейности, съдържащи възпитателни възможности за формиране 

и развитие на компетентности.  

Планът, конструиран от втората група и презентацията към него, са 

под надслов "Международен ден на детето" и се базират на разнообразни 

творчески игри; награждаване на участниците; сплотяване на деца и 

родители чрез песни, танци и стихотворения; работа в екип; четене на 

приказки и други дейности с възпитателна насоченост. Студентите 

формулират възпитателни цели и задачи, обвързани с формиране и развитие 

на компетентности у децата. Сред споменатите цели са: "представяне на  

знания, спомагащи на подрастващите към адаптиране в съвременните 

условия на живот, формиране на нравствени качества необходими за 

качествено междуличностно общуване, развиване на самокритичност и 

критично мислене" (М.П.), които насочват към личностна, социална и 

компетентност за придобиване на умения за учене и техните компоненти на 

съдържателно ниво. Възпитателните цели, ориентирани към "формиране на 

система от различни представи за света, формиране на толерантност 

свързана с познаването, разбирането и уважаването на чужди всевъзможни 

различия" (Г.Д.) са пряко свързани с интеркултурната компетентност и 

нейните проявления по посока уважение и разбиране, подкрепа и 

толерантност към всички хора и култури. Посочена е и възпитателна цел, 

свързана с гражданската компетентност - "формирането на патриотични 

чувства нагласи и отношения" (Д.Г.). 

Сред упоменатите възпитателни задачи са: "изграждане на умения за 

съжителство и взаимодействие с тези различия; възприемане на идеята  за 
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равенството между хората и премахване на предразсъдъци; изграждане на 

необходимост от труд и природосъобразност" (М.П). Така поставени, 

задачите на възпитателната дейност представят взаимовръзки с 

интеркултурната компетентност, компетентността за културна осведоменост 

и изява. Видна е и възможността за паралел с екологично възпитание и 

трудово възпитание като компоненти на съдържанието на възпитанието и 

културосъобразност и природосъобразност в качеството им на част от 

принципите на възпитанието. Техни проекции се съдържат в редица 

компетентности, сред които са личностната, социална и компетентност за 

придобиване на умения за учене, гражданска компетентност, 

предприемаческа и компетентност за културна осведоменост и изява.  

Освен очертаните компетентности, студентите наблягат и върху 

компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност, чрез 

възпитателни въздействия и взаимодействия по посока четене на приказки, 

съставяне на разкази и истории, рецитиране на стихотворения, пеене на 

песни (на български език и на други езици), среща с писателка на детска 

литература - Весела Фламбурари. Срещата цели и мотивиране на децата, 

подбуждане на любознателността и интереса им към литературата. 

Планираните дейности са описани подробно и подчертават възпитателните 

възможности, които следва да бъдат оползотворени по отношение 

формиране и развитие на компетентностите. Разнообразните игри са 

замислени с идеята за сближаване на децата, насърчаване работата в екип и 

кооперативното сътрудничество, също съревнованието, водещо до 

подчертаване както важността на съвместните и личностнте усилия, така и 

съпричастността към всяко дете - независимо кой е победител и кой е 
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загубил играта. Подобен подход е вероятно да засили чувството на емпатия 

у децата, да спомогне развитието на уменията им за създаване и поддържане 

на конструктивни междуличностни отношения, да съдейства за 

формирането на здравословна самооценка.  

Творческият продукт на студентите включва и идеи, свързани с 

поставяне на шатри по време на събитието. Всяка шатра предоставя 

пространство на децата, в което те могат да: рисуват, четат, играят, 

изработват бижута, калъфи и торбички, да разгледат интересни продукти. 

Ключови са две от замислените шатри - на БЧК и шатра за дарения на деца в 

нужда. Първата шатра е с идейна насоченост по посока "представителите на 

бежанските и мигрантски общности в България, които да имат възможност 

да представят културата, изкуството и бита на своите народи, както и ръчно 

изработени произведения на изкуството" (Г.Д). Тук личи, че дейностите се 

базират на съдържателните компоненти на интеркултурната компетентност, 

също компетентността за културна осведоменост и изява. Открояват се 

възможности за децата да се запознаят с различни култури, което е вероятно 

и да провокира интерес у тях, спрямо други държави, бит и култура, 

традиции и обичаи, история и архитектура, по този начин обогатявайки 

както общата си култура, така и развивайки умения за конструктивен 

междукултурен диалог. Тази дейност би способствала формирането на 

интеркултурна компетентност и поради факта, че  "един от основните 

компоненти на интеркултурната компетентност е етнокултурната 

компетентност, която може да бъде дефинирана като способност за 

установяване и поддържане на успешни междуличностни контакти с 

представители на различни етнически групи" (Чавдарова-Костова, 2010).  
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Така представена, комуникацията между децата, свързана със 

запознаване и обсъждане между културите, е изключително ценна и е 

възможно да "разшири" техния светоглед, да спомогне за формирането на 

положителна нагласа у тях, по отношение различията в света, разкривайки 

тяхната същност на интересни и обогатяващи.  

Другата шатра е "за дарения на деца в нужда - тук всеки желаещ 

може да дари: дрешки, играчки, тетрадки, моливи, боички, книжки за четене 

или оцветяване, настолни игри" (Д.Г.). Осъществяването на 

благотворителността в детска възраст безспорно има ползотворни ефекти 

върху децата, свързани с формиране и развитие на емпатия, толерантност, 

съпричастност, солидарност и други ценности и качества, съдържащи се в 

личностната и социалната компетентност, както и в интеркултурната. 

Организирането на благотворителна дейност и участието на децата в такава 

е вероятно да спомогне значително за формиране и развитие на 

горепосочените компетентности, също и да предостави ценна идея за 

качествено оползотворяване на свободното време на децата във 

възпитателен аспект, заедно с техните родители. Това би подпомогнало и 

затвърдяване конструктивните взаимоотношения между родители и деца и 

насищането на времето, прекарано с децата, с продуктивни възпитателни 

взаимодействия.  

Студентите от тази група споменават и официални гости, които 

смятат за целесъобразно да присъстват на планираното събитие. Изброените 

личности са: "Роланд-Франсоа Вейл – представител на Върховния 

комисариат за бежанците към ООН за България, д-р Надежда Тодоровска – 

зам.-генерален директор на Българския Червен кръст, Стоян Петров – зам.- 
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председател на Държавна агенция за бежанците, Екатерина Русева – 

парламентарен секретар на Министерство на културата, Ева Жечева – 

представител на омбудсмана на Република България, Линда Ауанис – 

председател на Съвета на жените-бежанки в България" (Г.Д.). Решението да 

бъдат поканени тези хора свидетелства за знанията на студентите по посока 

различни институции и организации в страната, които работят по 

проблемите на културата, интеркултурността, демократичност и правата на 

човека, социалното включване на маргинализирани групи в обществото и 

други.  

Идеята на студентите е и знак за уменията им, свързани с проучване, 

анализ, прочит на становища и публикации относно ролята на институции, 

организации, проекти, политики и практики в областта на компетентностния 

подход и интеркултурността. Посочените от студентите източници в края на 

техния проект също подчертават техните знания, умения и нагласи, спрямо 

значимостта на формирането и развитието на осемте ключови 

компетентности у децата.  

Третата група обучаващи се в курса "Теория на възпитанието" 

планират своето събитие под надслов "Първи юни - празник на всички 

деца". Каченият в платформа MOODLE план не е толкова подробно 

разписан, колкото са тези на първите две групи. Самата програма е по-

кратка, като събитието ще се състои в рамките на два часа, докато при 

предходните събития продължителността е замислена за по-дълги периоди.  

Въпреки това, тук също са специфизирани възпитателни цели и 

задачи, подходящи дейности, откроени са възпитателни възможности за 

формиране и развитие на конкретни компетентности. Сред целите на 
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хепънинга е "формиране на толерантност към другите деца и култури, 

разбирателство и единство" (М.М.), свързана с интеркултурна 

компетентност, компетентност за културна осведоменост и изява. Посочени 

са и възпитателни цели и задачи, ориентирани към формиране и развитие на 

умения за изслушване, за провеждане на конструктивен диалог, за уважение 

към другите и прояви на съпричастност. Така формулирани, тези цели 

насочват към компонентите на личностната и социалната компетентност, на 

компетентността за езикова грамотност.  

Студентите смятат да проведат събитието чрез организиране на 

ателиета, като всяко от тях е с различна концепция. В първото ателие 

дейностите са по посока формиране и развитие на компетентност за езикова 

грамотност - четене на книги, на приказки, измисляне на истории и 

представянето им, писане на стихотворения, песни и кратки разкази. 

Второто е "ателие по изкуствата" (М.М.), в което ще се акцентира върху 

театрални постановки и разиграване на сценки, психодрама, танци и 

рисуване, дейности, свързани с формиране и развитие на компетентност за 

културна осведоменост и изява, личностна и социална компетентност. 

Планирано е и "социално ателие" (М.М.), по време на което децата ще 

слушат истории, ще разкават собствени или измислени преживявания, ще 

рефлектират върху собсвените си емоции и чувства, и върху тези на другите. 

Тези активнности предполагат формиране и развитие на личностна и 

социална компетентност, компетентност за езикова грамотност, 

компетентност за културна осведоменост и изява.  

Хепънингът, по описание в плана, приключва с обяд, на който са 

поканени всички деца и родители. Обядът е вероятно да съдейства за 
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сближаване между отделните деца, между децата и техните родители, между 

родителите на всяко от децата. Чрез съставените планове за организация на 

възпитателна дейност, студентите демонстрират знания и умения по 

отношение не само на осемте ключови компетентности, но и във връзка с 

планиране на събитие, и по-конкретно - хепънинг, съдържащ възпитателни 

възможности за формиране и развитие на компетентности. 

Като интересни моменти в разработките могат да се посочат 

различните дейности, които са планирани и съответно кои компетентности 

следва да се формират и развият чрез тях. Забелязва се, че  всяка от групите 

смята да проведе хепънингът на открито - в парк, градина или на друго 

подобно местоположение. В част от разработките този факт е обяснен с 

протичащата в този момент епидемия, която налага повече пространство и 

социална дистанция за всички събития. Също съобразени са и 

температурите, като началото на месец юни (когато е международният 

празник на детето) те все още не се считат за достатъчно високи. В този 

контекст, някои от студентите планират техните събития да са с по-кратка 

продължителност, за да не се разболеят децата. Това свидетелства за 

наличие у тях на социална компетентност в аспекта на загриженост за 

другите и действия, ориентирани към здравето и благосъстоянието на 

останалите. 

Заключение: 

Цялостният анализ на разработките подчертава наличието на набор от 

знания, умения и отношения у студентите по посока на осемте ключови 

компетентности. Те съзнават значимостта на компетентностите и смисъла от  

тяхното формиране и развитие у децата в контекста на изграждането на 
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цялостни, хармонични и пълноценни личности. Студентите умеят да 

разпознават техните съдържателни компоненти, да разсъждават по темата, 

формулирайки собствени тези и чрез извеждане на стойностни доводи, 

базирани на разнородни източници и лични впечатления.  

Въпреки демонстрираните от студентите знания и умения в хода на 

тяхната подготовка и посредством анализ на самостоятелните им 

разработки, се очертава необходимост от продължаване на работата, 

свързана с тяхната бъдеща професионална реализация по посока на: 

- по-добро вникване в ценностните измерения на компетентностния 

подход; 

- отработване на иновативни стратегии и методически похвати за 

осъществяването  на възпитателните взаимодействия, насочени към 

формиране на ключове компетентности; 

- доизграждане на трансверсални умения като основен компонент от 

готовността на студентите да създават пълноценни и продуктивни 

възпитателни взаимодействия; 

- изграждане на визия за собственото  личностно и социално 

самоусъвършенстване.  

 

*Статията е финансирана от средствата, отпуснати целево от 

държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания 

през 2020 г. по проект №80-10-118/16.04.2020 г. на тема „Модели на 

приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в 

училищна среда“. 
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Абстракт: През последните години множество публикации аларми-

рат и предупреждават обществото за тревожното състояние на здраве-

то на хората като следствие от повсеместната хиподинамия. Популяри-

зирането на значението на физическото възпитание и спорта във всичките 

им форми е една от целите на съвременното общество за здравословен 

начин на живот. Статията представя спортната анимация в институци-

онално организирана среда като форма на педагогическа дейност, насочена 

към задоволяване потребностите на децата от отдих, двигателни и разв-

лекателни дейности, осигуряващи взаимодействие между участниците в 

организирането на свободното време в и извън образователната система. 

Функциите на спортната анимация в образователна среда са разгледани 

подробно. 

Ключови думи: спортна анимация, образователна среда, функции 
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FUNCTIONS OF SPORTS ANIMATION IN EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

Donka Zheleva-Terzieva 

Assistant Professor, Faculty of Education at Trakia University 

 

Abstract: In recent years, numerous publications have alerted and 

warned the public about the alarming state of human health as a consequence of 

widespread hypodynamics. Promoting the importance of physical education and 

sports in all their forms is one of the goals of modern society for a healthy life-

style. The article presents sports animation in an institutionally organized envi-

ronment as a form of pedagogical activity aimed at meeting the needs of children 

for recreation, physical activity and entertainment, providing interaction between 

participants in the organization of leisure time inside and outside the education 

system. The functions of sports animation in an educational environment are dis-

cussed in detail. 

Keywords: sport animation, educational environment, functions 

 

Въведение 

Съвремието ни се характеризира с високо технологично развитие, на-

личие на хиподинамия, вредни зависимости, агресивно поведение. За съжа-

ление новите реалности съществуват и в ежедневието на децата и ученици-

те, които са подложени на съществуващ дефицит от двигателна активност. В 

резултат на хиподинамията се нарушават и някои личностни психосоциални  

характеристики, поради формиране на т. нар. „външна локализация“ на кон-

трола, т. е. намаляват вътрешните ресурси за самоконтрол на поведението. В 
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резултат на което, потърпевшите много по-лесно се насочват към овладява-

не на вредни навици и привички (тютюнопушене, употреба на алкохол, нар-

комании) (Рачев, 2002). 

Предполага се, че обогатяването на формите и средствата на извъну-

рочната дейност по физическо възпитание и спорт, ще допринесе до засил-

ване на интереса и участието на подрастващите в занимания, което от своя 

страна ще увеличи обема на двигателната им активност. Увеличаването на 

времето, ангажирано със физкултурни занимания, ще доведе до намаляване 

на същото, използвано за занимания с негативни за здравето зависимости. 

В настоящето и за в бъдеще проблемите, свързани с двигателната ак-

тивност, не могат да бъдат решени успешно без да се предложат разнооб-

разни и атрактивни начини, които да привлекат вниманието на подраства-

щите, да предизвикат интереса им и оставят трайна следа. Образователната 

среда встъпва в качеството си на източник на разнообразен културен опит, 

чието усвояване до голяма степен е детерминирано от грамотното използва-

не на комплекса от съществуващи ресурси (Георгиева, 2019). 

На съвременния етап актуален и същевременно кардинален проблем 

в областта на физическата култура е да се оползотворят всички реални въз-

можности за оптимизиране двигателната активност с цел подобряване на 

здравето, физическото развитие и физическата дееспособност на децата и 

учениците (Банков, Николова, 2002). 

З. Димитрова неведнъж подчертава необходимостта от прилагане на 

нетрадиционни и иновативни подходи в организацията на свободното време 

на подрастващите и представя апробиран модел на спортно-развлекателна 

програма, базиран на идеята, че емоционално преживените ситуации спо-
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собстват за превръщането им в предпочитана форма за организиране на сво-

бодното време на децата и учениците (Димитрова, 2017). 

В търсене на отговори на посочените по-горе проблеми, се спираме 

на връзката „дете – игра“ при разглеждане на възможността за реализиране 

на спортно-анимационната дейност в институционално-организирана обра-

зователна среда. 

В. Гюрова (2007) посочва принципите на анимационното игрово 

пространство: 

• непринуденост и увлекателност; 

• асоциативност и интуитивност; 

• свобода и регламентираност; 

• повторност и креативност; 

• ситуитивност и противоречивост. 

Играта, като водеща дейност в предучилищна, не губи мястото и зна-

чението си в училищна възраст. Изхождайки от спецификата на играта, Е. 

Милева (2005) дефинира следните нейни функции, които имат значение за 

спортно-игровата дейност в свободното време: 

• образователна - дава знания, изгражда умения и навици; 

• възпитателна - формира положителни личностни качес-

тва; 

• социално-комуникативна - изгражда умения за общува-

не и работа в група; 

• емоционално-естетическа - поражда положителни емо-

ции, преживявания, чувства, развива усет за възприемане на красота-

та; 
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• творческа - стимулира въображението, нестандартното 

мислене, креативността; 

• развлекателна - забавлява и подарява разнообразие. 

И. Шулга представя анимацията като „най-прогресивния иновативен 

модел за създаване и развитие на образователното пространство, адекватен 

на изискванията на съвремието“ (Шульга, 2010: 47). Спецификата на анима-

ционната работа с деца в свободното време се определя от френския учен J. 

Dumazedier като „лозунг на трите „D“ - delassiment (релаксация), 

divertissement (развлечение, забавление), developpement (развитие, усъвър-

шенстване). Което на практика означава, че този тип работа започва от пос-

рещане на най-елементарните нужди (почивка и възстановяване на физичес-

ките сили и здраве) и достига до най-сложните (духовно развитие на лич-

ността) (Шульга, 2010). 

Изяснявайки същността на спортната анимация, изследователите в об-

ластта я определят като „направление, носещо удовлетворение и наслада 

чрез физическа и спортна активност, източник на енергия и повод за рекреа-

ция (…) комплекс от дейности, целящи да подтикнат потребителя към ак-

тивни занимания с физически упражнения и спорт, да стимулират възстано-

вителните способности на организма, с цел укрепване на неговото здраве, 

работоспособността и психическото състояние“ (Димитров, 2015: 66); „съв-

купност от разнообразни услуги, необходими за поддържане на физическата 

дееспособност и здравния статус на потребителите“ (Томова, Цеков, Димит-

ров, 2015: 102) и се характеризира със следните особености: 
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• колективна дейност, която въздейства комплексно вър-

ху личността, като допринася за възстановяване на физическите и ду-

ховни сили на човека; 

• достъпна за всички възрасти и във всеки сезон; развива 

двигателните качества, формира специфични двигателни умения и 

навици; 

• влияе благотворно върху всички органи и системи на 

човешкия организъм; 

• обогатява екологичната култура на човека. 

Спортно-анимационните занимания способстват за развиване на двига-

телните качества бързина, сила, издръжливост, ловкост и гъвкавост и имат 

голям закалителен ефект, когато се провеждат на открито под въздействието 

на закалителни средства слънце, въздух и вода. В тази връзка посочваме 

главните принципи на закаляването: 

• постепенност – закаляването трябва да се започне със 

сравнително слаби дразнения, силата на които постепенно се пови-

шава. Закаляването е много по-ефективно при увеличаване интензив-

ността на въздействието; 

• непрекъснатост – закаляването трябва да се провежда 

системно, по възможност ежедневно, за да се изработи необходимия 

условен рефлекс. Постигнатите резултати при закаляването са неус-

тойчиви и бързо се губят; 

• повторност – изисква всяко следващо въздействие да 

попада на следата, оставена от предишното. 
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Известният руски учен, „бащата на физиологията“ И. М. Сеченов до-

казва, че планираното упражняване на физически упражнения и спорт през 

свободното време води до повишаване на работоспособността, намаляване 

на умората, „зареждане с енергия“ на нервните центрове и подобряване на 

самочувствието (Сеченов, 1952). Което потвърждава и факта, че правилно 

организираният отдих допринася за укрепването на човешкото здраве. 

Спортно-анимационната дейност, използваща средствата и методите на фи-

зическото възпитание, се използва като средство за активен отдих. 

Функции на физическата култура като част от културата на об-

ществото 

Тук са представени функциите на физическата култура, а не на спорта 

(една от разновидностите на анимацията е „спортна“, а не „физкултурна“), 

защото споделяме мнението на известния български учен Крум Рачев, че 

спортът е компонент на физическата култура. Физическата култура, като 

част от общата култура на обществото, е обективна потребност в живота на 

хората, съвкупност от ценности, процес за физическо възпитание, физическо 

развитие и структурно-функционално усъвършенстване на човека (Рачев, 

2002). Функциите на физическата култура са: 

• специфични (образователни, приложни, спортни, рекре-

ативни и оздравително-рехабилитационни); 

• общи (естетически, нормативни и информативни). 

Използването на средствата на физическото възпитание, като осно-

вен, най-древен компонент на физическата култура, в сферата на организа-

цията на свободното време, се изразява чрез специфичните рекреативни и 

оздравително-рехабилитационни функции и като действен фактор за борба с 
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умората, удовлетворяване на физическите и емоционалните потребности и 

възстановяване на функционалните възможности на организма. С. Димитро-

ва, Е. Николова и М. Исаева (2002) извеждат следните социални функции на 

физическото възпитание и спорта: 

• реализационна (укрепване на здравето, хармонично развитие 

на тяло, дух и личност, повишена жизнеспособност и работоспособност, 

личностно самочувствие и сигурност за самозапазване и противодействие 

при чужда агресия или екстремни ситуации); 

• регулационна (противодействие на стреса, повишаване на 

адаптационните възможности, активен отдих и възстановяване, емоционал-

но разтоварване и комфортно общуване); 

• бариерно-превантивна (срещу наркомания, употреба на алко-

хол, увлечения по секти, криминалност и др.); 

• стимулно-престижна (създаване на модели за високи постиже-

ния, формиране на национална гордост и нагласа за самоусъвършенстване, 

гражданска сплотеност и единение).  

След направения литературен обзор, обобщаваме функциите на 

спортната анимация в образователна среда: 

o Възпитателна функция - реализира се посредством иг-

ровия замисъл, съдържанието, правилата и разнообразните двигател-

ни действия, чрез които се регулират взаимодействията в колектива и 

се формират положителни личностни качества; създаването на етич-

ни и нравствени мотиви в поведението на децата, постепенно става 

предпоставка за реалното им поведение извън играта. 
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o Оздравителна функция - повишаването на нивото на 

двигателна активност води до подобряване здравословното състояние 

и е средство за профилактика срещу заболявания. 

o Културна функция - съществува допълнителна възмож-

ност за опознаване на местни забележителности. 

o Възстановителна (развлекателно-отморяваща) функция 

- като занимание през свободното време, тя осигурява индивидуално 

и колективно развлечение, забавлява и подарява разнообразие. 

o Екологична функция - дава допълнителна възможност 

на участниците да опознаят природата и да станат по-чувствителни 

към опазването на околната среда. 

o Социално-комуникативна функция - играта е социална-

та практика на подрастващите и обуславя тяхното развитие; въз осно-

ва на игровите формални взаимодействия се изграждат реалните 

междуличностни отношения с определена структура, умения за об-

щуване и работа в екип. 

o Реализационна функция – допринася за изграждане на 

умения и навици, повишаване на адаптационните възможности на ор-

ганизма срещу вредните външни въздействия посредством средствата 

на закаляването, хармонично развитие, повишена физическа дееспо-

собност и работоспособност. 

o Регулационна функция - използва се като средство за 

противодействие на стреса посредством емоционално разтоварване. 
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o Бариерно-превантивна функция - с цел превенция сре-

щу наркоманията, употребата на алкохол, тютюнопушенето, увлече-

нието по секти, агресията, престъпността. 

o Стимулно-престижна функция - предоставя възможнос-

ти за създаване модели за високи постижения, за развиване на асоци-

ативност и креативност, за формиране на лична и национална гордост 

и самочувствие и на нагласа за непрекъснато самоусъвършенстване. 
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Абстракт: Представено е STEAM занятие на тема „Валентинка“ с 

използване на режещ плотер. Показани са няколко варианта за създаване на 

модел на „Валентинка“. Използван е динамичен софтуер за създаване на 

авторски продукт. По време на работа по разглежданата тема се 

съчетават знания по информационни технологии, математика, 

материалознание и изкуство. 

Ключови думи: STEAM, ИТ, режещ плотер, изкуство, дигитална 

компетентност, творчество  

CUTTING PLOTTER IN STEAM EDUCATION 
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Abstract: A STEAM lesson on the topic "Valentine" using a cutting plotter 

is presented. Several ways for creating a model of "Valentine" are shown. 

Dynamic software is used to create an author's product. During the work on the 

considered topic knowledge in information technologies, mathematics, materials 

science and art is combined. 

Keywords: STEAM, IT, cutting plotter, art, digital competence, creativity 
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European and national policies for the use of information and 

communication technologies in education (Strategy for effective application of 

information and communication technologies in education and science of the 

Republic of Bulgaria 2014-2020: 11) and for the implementation of STEAM 

(Digital Education at School in Europe: 6) education requires both technical and 

organizational support, as well as methodological. The implementation of the 

National Program "Building a school STEM environment" (National Program 

"Building a school STEM environment":7) aims to motivate students to study 

science, mathematics and technology, increase educational outcomes, acquire a 

system from competencies, lasting, comprehensive knowledge, key skills and 

attitudes, oriented to the practice, development and career guidance of students, 

their orientation to technological professions. The application of various software 

products in school education supports on the one hand the implementation of 

curricula in subjects, and on the other - the organizational and managerial 

processes. 

In (Chehlarova, 2016: 1, Chehlarova and Chehlarova, 2020: 4, Chehlarova 

and Chehlarova, 2014: 5) are presented ideas for the simultaneous study of 

mathematics and fine arts using information technology. Emphasis is placed on 

the research approach and constructionism. Receiving a specific product and 

sharing it play an important role in motivating and developing students' 

creativity.Here we will present an opportunity to include a cutting plotter as a 

peripheral device, which creates an opportunity to enrich digital competencies. 

1. Valentine with dynamic software 

For students of all grades, the creation of a work on the theme of 
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"Valentine" is accompanied by increased engagement. The reproduction of the 

image of the "heart" through a sheet and scissors or a sheet and a pencil is 

inherent from an early age. Over the years, the natural desire for refinement 

increases and various software products are used, as well as combinations of 

them. In recent years, there has been increased interest in creating or using 

dynamic computer models, ie. such as dynamic files in the Virtual Mathematics 

Laboratory (Chehlarova and team, 2014: 3, Virtual Mathematics Laboratory: 13), 

for the creation of which ideas were used from (Chehlarova, 2012: 2). 

 

Fig. 1 "Pulsating Hearts" in the Virtual Mathematics Laboratory 

In (Petkov, 2015: 8) are described the main activities in their use by 

modifying to create valentines.The described "dynamic hearts" are made with 

dynamic Geogebra software and are available in a virtual environment. Some of 

them were given as assistants for participation in an online competition in 

mathematics and art, organized by Tonediko (Tonediko: 12). A file created with 

Geogebra and exported in .png format can be inserted to work in the "Silhouette 

Studio" program. 
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2. “Valentine” with Silhouette Studio 

Free access to the latest available version of Silhouette Studio can be 

downloaded from their official website (SilhouetteAmerica.com: 10). You can use 

ready-made files or create your own image within the drawing surface. The 

cutting plotter program allows an initial choice of drawing or cutting tool when 

creating the model. 

When choosing a cutting tool, the contours are colored red (Fig. 2). When 

leaving the outline of the drawing surface, the color of the object automatically 

changes. In Fig. 2 is shown a model of"inscribed" hearts. For their making, you 

can use ready-made figures from the library in the platform or create your own 

image. 

 

Fig. 2 Model of "Valentine" through "Silhouette Studio” 

The innermost heart has only one outer contour. The next also have an 

inner contour. In such cases, it is good to have a suitable distance between them so 
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that the final products are strong enough. Depending on the material used, it is 

possible to have a tear during the passage of the cutting tool through the surface 

due to close boundaries.  

The "Curio" model allows the use of materials up to 2 mm thick for 

cutting. In the present case, a stretchable 80 micron polyurethane textile folio is 

used. (Fig.3) 

 

Fig.3 “Curio” hobby plotter cutting a model 

It is recommended that it be cut to the exact size of the drawing surface. 

After gluing a certain type of material on a pad for complete cutting, one or more 

of the additional sealing bases can be added. The aim is to reach the right height 

for the plotter, which is a combination of the thickness of the material and the 

plates themselves. 

In cutting mode, it is recommended to place virtually all desired objects on 

the entire drawing surface and cut at once. When inserting saved file models, 

everything that has been pre-drawn is deleted and only the last added file is 
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automatically left. In these cases, it is possible to obtain partial or complete 

overlap of objects and to start a new cut on an already treated surface. 

Accordingly, both figures are lost and tearing of the entire layer of material can 

occur. 

3. Peeling and application of an author's model 

Tearing can also occur during detachment. It is recommended that the 

surface around the cut objects be peeled off from the still attached two-layer self-

adhesive paper to the base (Fig. 4). 

 

Fig. 4 Peeling off a“Valentine”model with the silhouette hook tool 

A special hook tool was used for detachment. With its help, one end is 

grasped and a smooth pull begins. In the event of sudden movement, the object 

may be torn. When working with two-layer self-adhesive material, the back part is 

placed from above during the initial gluing. The colored part is glued tightly to the 

base. To achieve the correct final shape, it is good to consider that you will cut a 

mirror image of the wanted.  

During the conference "Dynamic Mathematics in Education" (Scientific-

practical conference "Dynamic Mathematics in Education", 2019: 9) were 

presented ways to create a model of Valentine. Participants had the opportunity to 

model their own model. For this purpose, several colors of the self-adhesive foil 
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described above were used. The two-layer foil is suitable for application on 

textiles. Bonding is done by thermal heating, for example, with the help of an 

iron. It is recommended not to use highly elastic clothing. 

In its full capacity, the hobby plotter allows obtaining products by cutting, 

drawing, etching, sketching, as well as by creating relief. Depending on the 

selected method, the following tools can be used: 

• Dot and etching tool, 

• Fine relief tool, 

• Tool for wide relief, 

• Cutting tool, 

• Deep cutting tool, 

• Holders with adapters for felt-tip pens and others. 

The first three tools are not included in the standard set of equipment. This 

includes auxiliary tools for peeling and pulling (Fig. 5). 

 

Fig. 5 Additional tools for “Curio” hobby plotter 

The capabilities of the plotter allow working with paper, cardboard, tracing 
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paper, self-adhesive foil, fabric, template materials and more. 

Conclusion 

National program "Building a school STEM environment" (National 

program "Building a school STEM environment": 7) is aimed at creating new 

school centers - an integrated set of specially designed and equipped learning 

spaces with a focus on learning and applying competencies in the field of natural 

sciences in the state and municipal schools in the country. It is planned that each 

school center will include a change in the following elements: physical 

environment, technologies, learning content, teaching methods and management 

of the educational process. The program aims to create an integrated learning 

environment of a new generation in Bulgarian schools, which will encourage and 

support educational innovations in teaching and learning in the field of STEM, 

creativity and research. 

We recommend the inclusion of a cutting plotter in the construction of 

innovative training centers with a focus on STEAM. This will support the creation 

of conditions for the development of digital competence, will increase the 

opportunities for students to create new products and services in a technological 

environment. 
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ДОБРОВОЛЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ПЛАНИНСКО 

БЯГАНЕ  

Антония Р. Русева 

 

VOLUNTEERS IN MOUNTAIN RUNNING COMPETITIONS  

Antonia R. Ruseva 

 

Abstract.Volunteering in the mountain running is an activity undertaken 

by people voluntarily and free of charge. The aim is achieving socially significant 

goals for solving the problems of the sports meeting. Encouraging volunteering 

has an impact on the organization of competitions, motivation for physical activity 

and experience of lifestyle change. Volunteers in mountain running competitions 

take the opportunity to acquie knowledge and skills for conducting and organizing 

competitions, to gain experience in monitoring and following the rules. 

Keywords: mountainrunning; volunteering, voluntarily, volunteer 

 

Въведение 

Понятието доброволчество се прилага за обозначаване на движение 

зародило се през ХІХ век. Доброволният труд е дейност, осъществявана от 

хора доброволно и безвъзмездно и е насочена към постигане на една обща 

цел. Според Тофлър „доброволците са просуматори , които оказват ценни 

услуги, без да получават възнаграждение за отделеното време, за уменията и 

поетите рискове”(Тофлър, 2007).Върху доброволната работа социалното 

влияние  е много силно, защото „отразява промените в човешкото поведение 

в резултат на действителен или въображаем натиск от страна на 
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околните”(№19/2014г, 2014 ). 

Спортът има важно значение за разширяването на адаптацията на 

личността към постоянно променящите се условия на живот за 

продължително съхранение на творческите възможности на личността. Той 

влияе и за хармоничното развитие на човека, за да укрепи здравето му, и за 

повишаване на физическата и психическата устойчивост на децата и за 

включване в активен режим на тяхната двигателна дейност. Чрез 

доброволчествена дейност се формират полезни навици, създават се 

устойчиви интереси и навици за занимания със спорт. 

Интеграцията на спорта в свободното време със здравеопазването, 

според П. Банков е един от сериозните проблеми, които стоят за разрешаване 

пред съвременното общество(Банков, 2005).  

Възможните места за планинско бягане варират от бягане в 

околностите на града до планински върхове и най-отдалечените места, като 

всеки може да намери идеалните условия за своя вкус, предпочитание и 

възможност. Бягането в пресечена местност носи в себе си сериозен 

състезателен дух, изразен в това да победиш себе, побеждавайки другите, и 

да се насладиш на природата. Организирането и провеждането на едно 

спортно събитие като състезание по планинско бягане, изисква организация 

и координиране на многобройни дейности и хора от различни звена. Много 

състезания по планинско бягане не биха могли да се проведат без наличието 

на доброволен труд на хора, които да подготвят трасето, минавайки и 

опознавайки го, обезопасяват и маркират, а по време на състезанието 

контролират, а след състезанието размаркират трасето. Характерно за 

спортните събития е тяхната организация и управление, които са доста по-
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различни от постоянните или търговски атракции и съоръжения, водещи до 

акцент върху стратегиите за придобиване на ресурси като развитие и 

задържане на подкрепата на общността (Getz, 2007).Екипът на доброволците 

е критична част от общия успех на мнозина големи спортни 

състезания(Williams, Dossa, & Tompkins, 1995). 

Методология 

В настоящото проучване използвахме контент анализ, като 

систематичен метод за изучаване на информацията. 

Дискусия 

Състезания по планинско бягане в България се провеждат с помощта 

на  местни клубове и  организации за насърчаване на младите към спорт през 

свободното време. Някой по-емблематични са Витоша 100км, Пирин ултра, 

Персенк Ултра,  Трявна ултра. Състезанията се различават по начин на 

провеждане, местоположение, степен на трудност, но основното, което ги 

свързва е обединението на група хора в една цел – създаване на събитие.  

Аристотел разделя добродетелите на две основни групи: етически- 

тези, които произтичат от характера на човека- щедростта, умереността и 

дианоетически- тези, които произтичат от разума- мъдростта, разумността и 

благоразумието(Радев, 1994 ). И двете групи са в една подходяща 

колаборация, която характеризира мотивите на доброволците в планинското 

бягане.  

Доброволците са ключов фактор за организиране на дейностите по 

едно състезание. Техните функции включват популяризиране на събитието 

пред спонсори, дейности по комуникация с общини, органи на реда, 

решаване на моментни казуси от организиране на подкрепителни пунктове 
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(намиране на спонсори на храни, напитки, добавки, шатри, маси); маркиране 

и осигуряване на трасето ( косене на пътеки, обезопасяване на рисковани 

участъци, избиране на най-безопасно пресичане на важни пътни възли); 

кинезитерапевти, които да се грижат за доброто състояние на състезателите 

преди, по време и след участие; лекарски екипи; радиолюбители, които да 

осъществяват връзка между пунктовете, на които няма обхват на мобилните 

оператори; планински спасители, които се грижат за безопасността на 

състезателите. Екипът на доброволците е критична част от общия успех на 

мнозина големи спортни състезания(Williams, Dossa, & Tompkins, 1995). 

Всеки един от доброволците осъзнава, че е важна част от системата, 

наречена „процес на организиране на състезание“. Въпреки различните 

задължения, които имат, те се стремят към една обща цел – успешно и 

безопасно протичане на състезателното мероприятие. Мотивацията на 

доброволците е голяма и жизненоважна, а организаторите следва да оценяват  

важността от сериозни и удовлетворени от доброволческата дейност 

доброволци. Доброволческата дейност има редица социални ползи:  

- Участие в състезанието като част от организацията; 

- Превенция срещу алкохол, наркотици, насилие на подрастващите; 

-  Метод за възпитание на качества като воля, точност и откриване на 

нови приятелства. 

- Доброволците мотивират желанието си за безвъзмезден труд с 

удовлетвореност, взаимодействие с други доброволци, определена роля в 

обществото. Опитът показва, че за ефективното провеждане на спортно съ-

битие или състезание по планинско бягане, жизненоважна е удовлетворе-

ността и мотивацията на екипа от доброволци. Колко добре организаторите 
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разбират тези източници на удовлетворение или неудовлетворение от орга-

низацията на събитията, удовлетворението на екипа, следователно ще бъде 

от основно значение за ефективността на свършената работа. Сам по себе си 

доброволния труд предоставя възможност за самообучение и придобиване 

на опит в определена дейност, което е правилно и по същество разбрано и 

оценено от студентите, т.е. с желание и готовност те полагат доброволен 

труд, за да се чувстват удовлетворени(Кючукова С., 2012). 

Организаторите на спортни събития трябва да разберат 

отговорностите на доброволците, характеристиките на работата, 

спецификата на околната среда, за да бъдат сигурни, че ще има съответствие 

между задълженията и възможностите. Правилата и тяхното спазване и 

съответно наказанията за тяхното неспазване се следят от специален орган – 

съдийски апарат (Цонев, 1994). 

Като обобщение на възприятията, които са резултат от оценка на 

труда, влияе за удовлетвореността на доброволеца и неговото бъдещо 

решение да продължи да полага труд на следващи събития (Cnaan, 1991).  

Удовлетворението на доброволците, оценяването на труда им, 

изказването на благодарност чрез сертификати за доброволческа дейност, 

създават условия за поддържане на силна и сериозна доброволческа база. 

Проучване на мотивите за участие като доброволец, описват три категории 

мотивации или стимули за доброволчество:(Andereck, 1994). 

-целенасочени към правенето на нещо полезно, което да допринася 

в полза на обществото, каузата; 

-солидарни – основават се на социалното взаимодействие, груповата 

идентичност, работа в екип в развиването на единна цел; 
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-материални стимули – всички онези награди  и материални 

предмети, които ще останат като спомен от извършената работа. 

Положителната е тенденцията, че най-силните мотиви бяха 

целенасочени стимули, последвани от солидарни, а след това материални. 

Оттук следва, че удовлетвореността е от основно значение за успешното 

участие на доброволен труд, а той би могъл да бъде оценен от хора, които 

имат опит и знания в доброволческата дейност. Като обобщение на 

възприятията, които са резултат от оценка на труда, влияе за 

удовлетвореността на доброволеца и неговото бъдещо решение да продължи 

да полага труд на следващи събития (Cnaan, 1991). 

Ключово значение за удовлетвореността на доброволците е 

мотивираността и оценката от организаторите – включването на 

доброволците в ключови моменти като церемония по откриване, церемония 

награждаване, парти преди или след състезанието, могат да играят роля за 

удовлетвореност на доброволците. Това предполага организаторите на 

спортни събития да се фокусират към проучване на методи за постигане на 

удовлетвореност и ангажираност  на доброволците към спорта. Чрез процеси 

на мотивация, провеждане на анкета, оценка биха могли да се  създадат  

обучителни програми, чрез които да се увеличи броя на доброволците. 

Мястото и значението на доброволците в едно спортно събитие трябва да се 

оценява и обследва допълнително(J.M. Farrell, 1998). 

 Оттук създадените навици за сериозно отношение към поет 

ангажимент, остават за цял живот и влияят благоприятно в постоянно 

променящите се условия на живот. Успешните отношения в професионален 

и личен план се градят на качества като точност и коректност, които се 
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създават по време на доброволчески ангажименти. Социалните умения, 

които се придобиват чрез споделяне и комуникация между хората по общи 

интереси, увеличават комуникационните качества и умения на 

подрастващите. Общувайки с хора, които се стремят към здравословен начин 

на живот, без употреба на забранени упойващи вещества, подрастващите 

имат възможност да се докоснат до забавление и приятни емоции без 

опасности. Доброволческата дейност се характеризира с етика, обяснява 

морала, поведението, позицията. Тя работи с величини като добро, зло, дълг, 

щастие, помощ, чест, достойнство. Етиката е тясно свързана с категории като  

култура, ценности и естетика. А всички тези категории са изложени на 

изпитание в днешни времена (Кючукова, 2010). Младите спортисти и 

подрастващи следва да пречупят нагласата си за доброволно полагане на 

труд чрез вътрешна убеденост и променени морални ценности и 

либерализиране на нравите. Емпатията в тяхната готовност за доброволен 

труд е трогателна, но същевременно трудно се хармонизира с новия тип 

социалност(Кючукова, 2010).Мотивацията на младежите за доброволна 

дейност е подчинена на модните тенденции на обществото затова трябва да 

се насочи глобално внимание върху удовлетвореността от положен 

безвъзмезден труд. Осъзнато или не, всички ние си имаме своя „житейска 

философия“ и всеки ден, искаме или не, постъпваме по начин, който 

смятаме, за най-доброто за себе си и околните. За да постъпваме правилно, 

трябва да знаем кое е добро, да го различаваме от огромното разнообразие на 

случващото се, и от друга страна, трябва  да знаем как да съгласуваме 

собственото си поведение със законите на обществото, имащи задължителен 

характер (Хобс, 1994 ). 
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Насърчаването към доброволческа дейност оказва влияние върху 

организацията на провежданите състезания, мотивиране за физическа 

активност и опит за промяна в начина на живот.  

В последните години новите модели на използване на свободното 

време (интернет, видео игри, телефони, телевизия) промениха изцяло 

мирогледа на голяма част от населението, а тази промяна съвпада с 

повишаване степента на наднорменото тегло и затлъстяване в детството. 

Трябва да се вземе под внимание безнадеждността на обществото в някои 

групи- обезсмисленият човешки живот, насилието, омразата(Маринова, 2005 

). Всички тези фактори оказват влияние върху обществото, а 

доброволческата дейност спомага за моралното съзряване на индивида. 

Доброволчеството като възпитателна мярка за ученици и подрастващи има 

важно значение за изграждането на младия организъм и промяна на 

нагласите на младото население към здравето и физическата дейност.  

Ползите от участието в състезания по планинско бягане като 

доброволец бихме могли да ги разгледаме като:     

➢ Намаляване по естествен начин детската и  младежка престъп-

ност; 

➢ Формиране на дисциплина, воля и етични норми у младия ин-

дивид; 

➢ Създаване на чувство за принадлежност към даден 

спорт/кауза/отбор; 

 

Участието като доброволец в планински бягания трябва да се 

разглежда като неразделна част от ежедневието на подрастващите 
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състезатели с цел възпитание на самодисциплина, която да се осъществява с 

помощта на семейство, учители и треньори. Участието в състезания по 

планински бягания умее да накара подрастващия да се почувства важна част 

от събитието. Доброволци, състезатели, родители, приятели – всички те са 

част от социална информираност в областта на физическата култура, 

изграждането на правилни навици за прекарване на свободното време и 

създаване на подходящо отношение към здравословния начин на живот. 

Наблюдава се семейното участие в състезания по планинско бягане, където 

целта е да се прекара повече време заедно, но и да се възпитава у младия 

човек чувство на отговорност към ангажиментите, природата и 

заобикалящия го свят. Личният пример в семейството чрез участие като 

доброволец оформя характера на подрастващите към дисциплина и 

личностно развитие.  

Семейството играе важна роля за насърчаване към постоянство и 

целеустременост на младия доброволец. Родителите трябва да осъзнават 

необходимостта от одобрение, да окуражават, да научат младите любители 

на спорта на разликата между успех, победа и взаимопомощ.Участието в 

провежданите събития влияе върху усещането за удовлетвореност от живота 

на участниците. 

 

Заключение 

Доброволците в състезания по планинско бягане приемат 

възможността да усвоят знания и умения за провеждане и организиране на 

състезания, да натрупат опит в наблюдението и следенето на правилата, да 

отчитат важността от спазване на стриктни правила и наредби. Чрез 
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доброволния труд подрастващите развиват критично мислене, способности 

за разрешаване на непредвидени проблеми, натрупвайки незаменим опит в 

комуникация в нова и непозната среда. Доброволците в приятна за тях среда, 

а нагласите за доброволен труд са положителен аспект за тяхното бъдещо 

развитие и усъвършенстване. Участниците в планински бягания, макар и 

като доброволци, се характеризират с принадлежност към дадена социална 

група, която се явява като техен основен компонент в създаването на тяхната 

тичаща идентичност; чувство на взаимопомощ, чисти и преми 

взаимоотношения. Бихме могли да обобщим, че границите на социалния 

свят за свободното време до голяма степен се базира на взаимодействие и 

комуникация между състезателите и членуването им отделни бегачески 

общества. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА В XXI ВЕК 
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Абстракт: Докладът разглежда възможностите и предизвикателствата 

пред съвременния учител по музика през 21 век.   

Анализирани са проектите, които учениците трябва да създадат, 

включени в учебниците по музика на 4 издателства – Изкуства, Просвета, 

Анубис и Булвест2000. Приложено е изследване, което акцентира върху 

обезпечеността на СОУ и ОУ със специализирани кабинети по музика. 

Благодарение на това изследване и приложения осъществен проект  в 

интерактивна форма на обучение се показват силните страни, които 

компенсират донякъде закриването на кабинети по музика.  

Ключови думи: учител по музика, проекти, учебна програма, 

креативност 

 

Настоящият доклад е фокусиран върху някои от предизвикателствата 

и възможностите, пред които е изправен съвременния учител по музика в 

България. Анализът акцентира върху направени проучвания през лятото на 

2020 година, които показват негативна тенденция по отношение наличие на 

кабинети по музика. Освен това са разгледани проектите в учебниците по 

музика на 4 издателства.  



 
 
 
 

345 
 

Заедно с РУО Велико Търново са анкетирани 58 училища от област 

Велико Търново, от които 47 са основни. 29 от основните училища (70,7%) 

нямат специализирани кабинети по музика, като 22 от тях (или 75,9%) нико-

га не са имали, а 7 (24,1%) са закрили (или трансформирали в друг кабинет 

или класна стая) съществуващите кабинети по музика през периода 2010-

2020 година. До 2022 година е планувано затваряне на още един кабинет по 

музика. Никой от анкетираните няма план да реализира кабинет по музика с 

пиано, аудио и мултимедийна техника. 

Положението при средните общообразователни училища в областта е 

различно. 12 от 17-те анкетирани (или 70,6%) имат кабинети по музика. Ос-

таналите пет, които нямат такива, не са закривали (в периода 2010-2020) и 

не плануват да оборудват кабинети. Положителното е, че до 2022 година 

няма план за закриване на съществуващите. Предположение е, че повечето 

СОУ имат по-голяма материална база и по-малък брой ученици. Като проб-

лем може да се отчете броят на часовете по музика, които са заложени в 

учебната програма и което води до изучаване на предмета само в един срок 

от учебната година. 
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Фиг.1 Анкетно проучване област Велико Търново 

 

Чрез специализирана група за учители по музика във Фейсбук е нап-

равено подобно проучване за страната. Анкетата е попълнена от 40 учители 

– 22 (55%) преподаващи в основно училище и 18 (45%) в СОУ. В 13 от ос-

новните училища съществува кабинет по музика, като 2 от тях са с план за 

закриване до 2022 година. От деветте училища без кабинети, шест (75%) са 

закрили съществуващите си през периода 2010-2020 година. Никой няма 

план за реализация на нов специализиран кабинет по музика. По подобен 

начин е положението в СОУ. От 18 отговорили, 7 (38,9%) нямат кабинети, 

като 3 от тях са закрити в периода 2010-2020 година и предстои да се закрие 

още един до 2022 година. Не съществува план да се реализират специализи-

рани кабинети по музика.  
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 Фиг. 2 Анкетно проучване през Фейсбук група „Аз съм учител по 

музика“ 

 

Това поставя учителя по музика в неблагоприятно положение по от-

ношение не само на развитие и задълбочаване, но и на формирането на ба-

зисни музикални компетентности на учениците. Трудно могат да се осъщес-

твят дейности, свързани с творчество, музикално изпълнителски задачи, му-

зикално слухови представи, музикално аналитични, „когнитивни и други 

компетентности у ученика в контекста на задължителните ключови компе-

тентности за учене през целия живот съобразно Европейската референтна 

рамка“. (Учебна програма по музика за 5, 6 клас МОН)  

Изискванията за музикалнообразователния процес по музика в седми 

клас за развитие на базисните умения „като съществен фактор за пълноцен-

но общуване с музиката и успешно реализиране на музикалните дейности“ 

(Учебна програма по музика за 7 клас МОН) е повече благопожелание в ре-

алните условия.  

От друга страна, тази ситуация може да се използва от преподавателя 

за включване на учениците в създаване на дигитално съдържание. Такива 

дейности биха формирали комплекс от компетентности, необходими за XXI 

век. По този начин могат да се решат фундаментални педагогически проб-

леми – осъзнато и целенасочено участие на учениците в учебния процес по 
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музика, формиране на креативно отношение чрез разнообразни интерактив-

ни методи и създаване на интерес.   

Доказано е, че интерактивността в системата на образованието е не-

обходима за усвояване на нови знания. Извадка от многобройните примери 

за това е мнението на (Max Bevan), че  

• Видеоклиповете създават по-ангажиращо сетивно изживяване, 

отколкото използването само на печатни материали; 

• Те предоставят ресурс, който може да се гледа от всяко място 

• Видеоклиповете увеличават продължителността за запазването 

на знания  

• Те помагат при изучаването на всички предмети 

• Те повишават уменията за дигитална грамотност и комуника-

ция, които са важни умения на 21-ви век.  

В тази връзка са анализирани проектите, които учениците трябва да 

създадат, включени в учебниците по музика на 4 издателства – Изкуства, 

Просвета, Анубис и Булвест. Всички се придържат към зададената от МОН 

учебна програма, но предлагат диференциран подход на изпълнение.  

Учебното съдържание за 5,6 и 7 клас показва, че в зададените проекти 

на пети и шести клас има надграждане, изразяващо се с преход от намиране 

към създаване на дигитално съдържание, от използване на готови материали 

до добавяне на собствено създадени медийни файлове, както и прогресия с 

интегриране на няколко междупредметни връзки. По този начин учениците 

намират практическото приложение на изучения материал. 

От гледната точка на учител смятам, че най-интересни за учениците 

биха били проектите на издателства Анубис и Булвест 2000. Следва да се 
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отбележат някои особености на учебниците на Изкуства и Просвета, които 

отстъпват на другите с лесноосъществимите задачи. 

Евентуално обсъждане може да бъде предизвикано към липсата на 

проекти в седми клас, където изградените от учениците компетентности от 

пети и шести клас, както и задълбоченото изучаване на ИТ в часовете не 

може да подтикне учениците към пълноценна изява. Дискусионно е дали 

проектът “Сватбите по света” ще предизвика по-голям интерес от, да пред-

положим “Стилът на Вашия любим изпълнител през мирогледа на един сед-

мокласник”. 

Проектите са насочени към създаване на презентации, а не се отчита 

фактът, че медийният формат подкаст навлиза с голяма скорост във всички 

сфери, че видеоформатите са ежедневно използвани, че интерактивните игри 

са с трицифрен процент на ръст в продажби и употреба. Дали създаването 

на презентация по музика е най-интересна за учениците от прогимнази-

ален етап?  

Сякаш се забравя, че само след 2-3 години поколение “Z” ще отстъпи 

място и прогимназиален етап в училище ще бъде запълнен с ученици от по-

коление “алфа”. Контактът с информационните и комуникационни техноло-

гии, които са смятани за даденост до този момент, ще са заменени с гейминг, 

персонализирана (от умен алгоритъм) дигитална среда, която ще е изградена 

на основа на неща, които вече са гледани или от които са се интересували 

учениците. 

Учениците от прогимназиален етап са постоянно на своите телефони. 

Те са облъчвани с информация, представена им под най-различни форма – 
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от елементарни и кратки по времетрайност видео клипове в TikTok до игри, 

които се осъществяват в реално време, в мрежа, с други хора. 

Онлайн електронната игра FortNite има над 350 милиона активни 

потребители дневно. 63% от тях са на възраст между 10 и 25 години 

(FortNite). Играта е популярна сред учениците от прогимназиален етап на 

обучение и може да се играе през всички видове дигитални устройства с 

различни операционни системи - смарт телефони, таблети, компютри и лап-

топи. 

Каква е връзката на тази игра с музиката? На 2 февруари 2019 година 

създателите й организират първият онлайн концерт с участието на 

Marshmello - американски продуцент на електронна музика и диджей (към 

20 октомври 2020 година с 49,2 млн. абоната в YouTube).  

Година по-късно, по време на пандемията от корона вирус, Fortnite 

организираха серия от пет концерта, започващи на 23 април 2020 година с 

участието на хип-хоп звездата (Travis Scott). Travis Scott изпълнява за първи 

път своята песен Astronomical в платформата на Fortnite. Цялото събитие е 

посетено от над 13 милиона зрители и е със свободен достъп 

(https://www.youtube.com/watch?v=U-gpVqMd7wE).  

Тук е мястото да се зададе един глобален въпрос - Може ли изживя-

ването на един ученик, използващ съвременни дигитални VR (virtual reality) 

устройства да бъде имплементирано в създаване на проекти по музика, 

изискващи различни нива на дигитална компетентност? 

Учениците предпочитат да използват своите телефони за изготвяне на 

телевизионно предаване или репортаж, в което да вземат активно участие, да 

редактират сами, придавайки динамичност. Създаденото по този начин ди-

https://www.youtube.com/watch?v=U-gpVqMd7wE
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гитално съдържание, свързано с теми от учебника по музика, показва не са-

мо нивото на тяхната дигитална компетентност, но и други важни умения 

като креативност и работа в екип. 

През лятото на 2020 година Министерството на образованието и науката 

стартира Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. 

STEM са инициали на Science, Technology, Engineering, Mathematic. В тази 

програма липсва буквата А, която означава Art. Изкуството не е включено в 

тази програма, а именно то позволява на учениците да могат да се изразяват 

и да творят. В ключовите компетентности за учене през целия живот са уме-

ния като „критичното мислене, уменията за решаване на проблеми, за работа 

в екип, за общуване, творческите способности“ (Eur-lex). Според данни от 

мрежата на Linkedin с над 660 милиона професионалисти и 20 милиона обя-

ви за работа, Deanna (Lazzaroni) Pate  (Brand Marketing Leader), прави извод, 

че тези компетентности вече се търсят от фирмите в 2020 г. (Linkedin) 

  Освен музикалните компетентности (професионални), учителят по 

музика трябва да притежава дигитални компетентности на достатъчно висо-

ко ниво, което да му позволи използването на дигитални устройства за съз-

даване на съдържание (педагогически). Това дава увереност на преподавате-

ля при възлагане на проекти и свободата за избор на предпочитания дигита-

лен формат от учениците. 

Пример за различния подход на учениците могат да послужат два 

проекта. Те са на тема „Коледни и Новогодишни празници“ и са включени в 

учебниците по музика за пети и шести клас на издателство „Булвест 2000“. 

Това са проекти на два пети класа от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ 

Велико Търново. Двата екипа получават избор на формата за реализацията 
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на проекта – презентация, подкаст или телевизионен репортаж, при следните 

поставени задачи: 

- класът да избере формата на проекта (решаване на проблем и 

комуникация); 

- да се избере ръководител на проекта (критично мислене); 

- ръководителят да избере четирима помощници (сътрудничест-

во), които да бъдат ръководители на екипи и да сведат изискванията за на-

миране на информация в проекта до останалите в класа; 

- да сформират екипи (комуникация и сътрудничество), като 

всеки екип работи по част от проекта и събраният материал да бъде използ-

ван за крайният продукт (креативност); 

- изготвяне и представяне на проекта (дигитални компетентнос-

ти); 

- срок за изготвяне – 3 седмици, включващ Коледната ваканция; 

 

5д клас представят проект, който е съобразен с изискванията от учеб-

ника (Анубис, стр. 42).  Това е презентация, включваща текст и снимки, коя-

то може да се види, чрез изтегляне от линк - 

https://school.misterj.eu/proekti/2019/koleda-5d-klas/. 

В него са изпълнени всички задачи, които се изискват от учениците. 

В проекта има интегративни връзки между предметите – история, география, 

български език, информационни технологии. 

Проектът, който учениците от 5е клас е различен. Те създават телеви-

зионен репортаж, като действат самостоятелно - заснемат и редактират це-

https://school.misterj.eu/proekti/2019/koleda-5d-klas/
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лия материал на телефон. Резултатът може да бъде видян на 

https://school.misterj.eu/proekti/2019/5e-1srok/ 

Освен енергията, ентусиазмът и въодушевлението, които показват в 

тази форма на телевизионен репортаж е важно да се отбележат следните 

факти: 

- учениците използват знания (Science); 

-  дигитални средства (мобилни телефони - Technology); 

-  редакция и монтаж (Engineering) и украса (Art), за да създадат диги-

тално съдържание от нов за тях тип; 

- учениците прилагат практически своите компетентности и разбират 

смисълът на изучения материал.  

Двата проекта са успешни, но реализирани по различен начин. Еди-

ният клас търси, събира и съхранява информация, която използва в изготвя-

не на презентацията. Другият е творчески насочен, като показва Коледното 

настроение и украса в града. Проектите са представени на различни класове 

от випуска и реакцията на учениците е показателна – телевизионният репор-

таж получава одобрение на почти всички. Това показва, че запознаването на 

учениците с други технологии, освен Power Point, може да послужи за съз-

даване на качествено дигитално съдържание. 

Дали поколение Алфа няма да бъде в ролята на сътрудник и ползва-

тел, а ще е създател (дори на виртуална реалност), дали е възможно повиша-

ване нивото на дигиталните и музикални компетентности на учениците от 

прогимназиален етап чрез STEAM проекти или извънкласна форма на обу-

чение са обект на друго изложение. 

https://school.misterj.eu/proekti/2019/5e-1srok/
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Докладът не претендира за изчерпателност, но проведените проучва-

ния показват ясни тенденции към подценяване значението на материалната 

база за музиката като предмет и изкуство и присъствието й в ОУ и СОУ. 

Едва ли заместването или дори изместването на музиката и принизяването й 

в учебната програма на МОН ще доведе до по-високи резултати за ученици-

те по останалите предмети. Напротив, точно музиката може да послужи за 

разширяване на мирогледа на учениците към многообразния и шарен свят и 

да им открие множество възможности. 
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Abstract: The report examines the opportunities and challenge,s facing the 

modern music teacher in the 21st century. Projects of 4 publishing houses - 

Izkustvo, Prosveta, Anubis and Bulvest 2000, included in the music textbooks that 

the students have to create are analyzed. A study, which focuses on the 

availability of specialized music classrooms in high schools and secondary 

schools is attached. This study shows the strengths in creating interactive projects 

by students, which to some extent, compensates for the closure of music 

classrooms 
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ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ЗАВИСИМОСТ 

 

Резюме: Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими при-

чини за заболявания и смърт, като в същото време тютюнът е единст-

вената легално разпространявана стока, която убива почти половина-

та от тези, които я употребяват. Употребата на тютюн и бездимни 

тютюневи продукти са главната причина за болестност, инвалидност 

и смърт по целия свят. Средната продължителност на живота на пу-

шачите е с 10 години по-малка от тази на непушачите, половината от 

пушачите губят 20 години от живота в добро здраве преди смъртта си 

от болести, свързани с тютюна. Приема се, че употребата на тютюн 

има потенциал за пристрастяване/зависимост поне равен на този на 

други наркотици.     Пристрастяването се характеризира с невъзмож-

ност за въздържане от употреба на дадено вещество и използването 

му дори при пълното съзнание за отрицателните последствия за здра-

вето – тютюнопушенето със сигурност отговаря на това определение.  

 

Ключови думи: Тютюнопушене, пристрастяване, зависимост 
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Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за за-

болявания и смърт, като в същото време тютюнът е единствената легално 

разпространявана стока, която убива почти половината от тези, които я 

употребяват. 

По данни на СЗО, всяка година в света от заболявания, свързани с 

тютюнопушенето, преждевременно умират повече от 5.6 милиона души, 

като 1 на 8 смъртни случая в популацията на възраст 30 и повече години се 

предизвиква от тютюнопушене. В Европа тютюнопушенето формира 12.2% 

от глобалното бреме на болестите (3-28.8% в отделните страни) и е причина 

за 2.3-21% от всички умирания.  

За България тези показатели са съответно 13.5% и 12.4%. У нас тю-

тюнопушенето причинява преждевременната смърт на 17 560 души годиш-

но, загубените заради тютюнопушене години човешки живот са 417 490. 

Преждевременната смъртност, от болести, свързани с тютюнопушенето е 

оценена на над 9.3 млрд. евро или близо 1/5 от БВП. 

Според изследване за целите на Европейската комисия, материалните 

щети от тютюнопушенето в България възлизат на 165 млн. лв., а нематери-

алните надхвърлят 4 млрд. лв. (консервативни оценки). Това е двойно пове-

че от приходите от акцизи върху тютюневи изделия. 

Безспорен е факта, че тютюнопушенето е заболяване. Употребата на 

тютюн и бездимни тютюневи продукти са главната причина за болестност, 

инвалидност и смърт по целия свят и според Рамковата конвенция за конт-

рол на тютюна. Средната продължителносг на живота на пушачите е с 10 

години по-малка от тази на непушачите, половината от пушачите губят 20 
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години от живота в добро здраве преди смъртта си от болести, свързани с 

тютюна.  

Ако обърнем внимание и на още статистики ще достигнем до идеята че,  

• Пристрастяването към тютюна убива преждевременно един 

човек на всеки шест секунди.  

• Един от двама дългогодишни пушачи, предимно от страните с 

нисък и среден доход, ще умре от зависимостта си към тю-

тюна.  

• Употребата на тютюн е причина за смъртта на около 500 000 

души годишно в Европейския съюз.  

Приема се, че употребата на тютюн има потенциал за пристрастява-

не/зависимост поне равен на този на други наркотици.     В МКБ-10 (Меж-

дународна класификация на болестите) „зависимост“ е описан като: „съче-

тание от поведенчески, когнитивни и физиологични прояви, което се разви-

ва след повторна употреба на определено психоактивно вещество и обикно-

вено включва следните симптоми: силно желание за приемане на вещество-

то; затруднен контрол върху приема; продължаване на употребата въпреки 

наличието на вредни последици; даване приоритет на приема на веществото 

пред другите видове активност и ангажименти; повишен толеранс; понякога 

физиологично състояние на абстиненция“.                                                                                  

Пристрастяването се характеризира с невъзможност за въздържане от упот-

реба на дадено вещество и използването му дори при пълното съзнание за 
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отрицателните последствия за здравето – тютюнопушенето със сигурност 

отговаря на това определение.  

Добре документиран е фактът, че повечето пушачи определят тютюна 

като вреден и изразяват желание да намалят или спрат пушенето. Всяка го-

дина само в САЩ повече от 35 милиона пушачи правят опит да спрат, но за 

съжаление по-малко от 7% от тези, които се опитват да се справят сами, без 

допълнителна терапия (“само силна воля е достатъчна...”) успяват да пос-

тигнат и една година на въздържание. Повечето възобновяват навика (реци-

дивират) в рамките на няколко дни от опита да спрат.  

Никотинът е основното вещество в тютюна, което води до зависи-

мост; други химически вещества, обаче вероятно увеличават риска от прис-

трастяване. Според речника на Националния институт на САЩ по зависи-

мостите „пристрастяване или зависимост е хронична рецидивираща болест, 

която се характеризира с натрапчиво търсене и употреба на дадено вещество 

и с неврохимични и молекулни промени на мозъчно ниво“. От първостепен-

на важност, за да се обясни как никотинът води до пристрастяване, е откри-

тието, че той активира мозъчни структури, т. нар. “пътища на възнагражде-

нието”, предназначени за осигуряване на важно за оцеляването на индивида 

като цяло поведение – хранене, сексуална дейност и т. н. Стимулирането на 

невроните в тези структури води до усещане за удоволствие и щастие, което 

предизвиква поведението, довело до стимулацията (пушенето на цигара) да 

се случва отново и отново. Ключовият химикал в мозъка, който опосредства 

това желание е невротрансмитерът допамин. Никотинът увеличава нивото 

на допамина в “пътищата на възнаграждението”. Употребата на кокаин нап-

ример има същия ефект. Разбира се, това не е единственият механизъм, кой-
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то създава зависимостта. Никотинът предизвиква отделяне на глутамат, кой-

то участва в изграждането на паметовата връзка между приемането на нико-

тин и приятните усещания. Хроничната му употреба променя серотонинови-

те рецептори, причина за депресията при спиране на цигарите. 

Начинът, по който никотинът се приема и разпределя в тялото, също 

увеличава потенциала му да води до злоупотреба. Повечето цигари съдър-

жат 10 mg никотин. Чрез вдишване на дима пушачите получават средно 1-2 

mg никотин от цигара. Никотинът се абсорбира през кожата и лигавицата на 

устата и носа или чрез вдишване в белите дробове. Това, което повечето пу-

шачи не разбират, е, че цигарите са високотехнологична и ефикасна система 

за доставка на химични агенти. Вдишвайки, пушачът бързо вкарва никотин в 

мозъка с всяко дръпване. Пушенето на цигари предизвиква бързо разпрост-

ранение и доставка на никотин в мозъка с пикови нива до 10 минути след 

поемането на дима. Типичният пушач дръпва около 10 пъти от цигарата в 

рамките на 5-те минути, в които тя гори. Така човек, който пуши 1-1½ кутии 

дневно (30 цигари), получава 300 никотинови “удара” в мозъка всеки ден. 

Тези фактори допринасят значително за пристрастяването към никотина. 

Първоначалният му бурен ефект започва да изчезва до няколко минути, ка-

райки пушача да продължи честото дозиране през деня, за да поддържа удо-

волствието, което никотинът предизвиква, и да предотврати прекъсването 

му. 

Никотинът има парадоксален ефект върху човека – действа едновре-

менно като стимулант, т.е. тонизира, активира и като седатив т.е. успокоява. 

По това той прилича на острото действие на алкохола, като ефектът също 

като при алкохола е дозозависим. Веднага след поемането на никотина орга-
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низмът се “разтърсва” от отделения в резултат на стимулацията на надбъб-

речните жлези адреналин. Той причинява освобождаване на глюкоза в кръв-

та, както и повишаване на кръвното налягане, учестяване на дишането и 

пулса. В допълнение индиректно никотинът води до освобождаване на до-

памин в тези части на мозъка, които регулират чувството за удоволствие и 

мотивацията. Тази реакция е подобна на наблюдаваната при употребата на 

други химични агенти, водещи до пристрастяване, като кокаин и хероин и 

злоупотребата с тях, и се смята, че е в основата на удоволствието, което из-

питват пушачите. И обратно – никотинът може да има и седативен ефект в 

зависимост от степента на възбудимост на нервната система на пушача и 

дозата на поетия никотин. Хроничната употреба на никотинови изделия во-

ди до пристрастяване и развитие на зависимост. Едва отскоро в изследвани-

ята се описват всички неврологични промени, които придружават развитие-

то и поддържането на никотиновата зависимост. Поведенческите последст-

вия от тези промени обаче са добре документирани. Повтарящото се излага-

не на въздействието на никотина води до развитие на толеранс – необходи-

ми са по-високи дози никотин, за да се предизвика същия първоначален 

стимулиращ ефект. Никотинът се метаболизира доста бързо и изчезва от 

организма в рамките на няколко часа. Така през нощта се загубва част от 

привикването и повечето пушачи казват, че първата цигара за деня е най-

силната и “най-хубавата”. С напредване на деня отново се развива привик-

ване и по-късните цигари имат по-слаб ефект. Прекъсването на приема на 

никотин е последвано от симптоми на никотинова абстиненция, които про-

дължават месец и повече. Възможно е те да върнат пушача обратно към 

употребата на никотин.  
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Отказът от тютюнопушене е процес, съставен от много етапи. В на-

чалото е промяна на отношението към тютюнопушенето. Колкото пушачи, 

токова и пътища за освобождаване от тази зависимост. Вълшебна рецепта за 

отказване не съществува. Съществуват толкова начини, колкото са бившите 

пушачи. „Няма нищо по-лесно от това да спрете цигарите. Аз самият съм го 

правил над 100 пъти”. Зад това на пръв поглед хумористично изказване на 

Марк Твен стои горчивата истина за отказването от цигарите – това не е ни-

как лесно, защото никотинът води до зависимост така както наркотичните 

вещества!  

Симптомите на отказване от никотина включват раздразнителност, 

силно желание за пушене, трудно концентриране, нарушения на съня, пови-

шаване на апетита и започват няколко часа след последната цигара. Най-

силни са в първите няколко дни и могат да продължат месеци. Много важен, 

но слабо разбиран компонент на синдрома на отказването е силното желание 

за пушене – необходимостта от приема на никотин, която е описана като 

главна пречка за успешното отказване. Това желание може да продължи 6 

месеца и повече.  

Процесът на спиране на тютюнопушенето /промяна на поведението/ е 

сложен. Промяната минава през следните стадии: 

➢ Решение за спиране 

➢ Опит за спиране 

➢ Спиране 

➢ Трайно спиране 
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➢ Рецидив 

➢ Мисъл за спиране 

➢ И отново решение за спиране. 

И докато синдромът на отказването е свързан с фармакологичните 

ефекти на никотина, много поведенчески фактори също могат да повлияят 

остротата на симптомите. Веднъж впримчен, пушачът трудно и болезнено се 

отказва. Това зависи от два фактора: колко силна е мотивацията за спиране и 

колко силна е зависимостта. Изясняването на тези два фактора помага да 

решим от какъв вид подкрепа най – силно се нуждае пушачът.  

Съществуват два основни аспекта на зависимостта: физиологична и 

психологическа зависимост.  

Физиологичната или още химическа зависимост се дължи на никоти-

на в цигарите. Никотинът, както и други наркотици създава ефект на насла-

да. Но когато не може редовно и незабавно да се приема, пушачът изпитва 

различен по степен на изразеност „глад”. Колкото повече цигари човек из-

пушва през деня, толкова по-силна е зависимостта. И ако първата цигара се 

изпушва до половин час след събуждане, то зависимостта вероятно е най-

силна. Някои хора изпитват абстинентни симптоми след отказването, които 

могат да варират от безпокойство, раздразнителност и нарушение на кон-

центрацията до тревожност, безсъние и депресия. Възможно е и повишение 

на апетита. Разрушаването на физиологическата зависимост към никотина е 

само част от проблема.  

Има хора, които перфектно се справят с глада за цигари и други стра-

нични действия на никотиновата абстиненция, но не могат да преодолеят 
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социалната и психологическа опора, която им дава пушенето. Тютюнопуше-

нето е пряко свързано с конкретни дейности – чаша кафе, след храна, за ре-

лаксация, за освобождаване от стреса, за увереност при среща с непознати и 

други. Много често пушенето дава възможност да се прави нещо с ръцете. 

Самото спиране на цигарите е възможно при съчетаване усилията на пушача 

да мобилизира волята си в преборване на привичката, довела до пристрастя-

ване с помощта на семейството, близкия приятелски кръг, колегите и общес-

твени мерки. Важно е пушачът да схване емоционалната връзка между нача-

лото на пушенето и придобиването на привичката.  

Проучвания показват, че ефективна стратегия при отказа от тютюно-

пушене е комбинацията между поведенческо консултиране и никотин–

заместващи препарати.  

Поведенческото консултиране има за цел да се идентифицират ситуациите, 

които крият най-голям риск за връщане към цигарите, да предизвикат отв-

ращение към пушенето, да помогнат на пушача да се самонаблюдава и конт-

ролира и да създадат алтернативни образци на подражание. Поведенческото 

консултиране включва помощ при съставяне на дневна програма за замест-

ване и преодоляване на ситуациите, които провокират запалването на цига-

ра, стратегии за справяне с депресивността и раздразнителността, включване 

на нови занимания – спорт, разходки и други. Особено важна е подкрепата 

на семейството и близкия приятелски кръг.  

Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване 

на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от лицето, опитващо да откаже 

цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия 
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глад, съпътстващ отказването. През това време става постепенното адапти-

ране към живота на непушач. 

И естествено много важно условие за успех при отказването на цига-

рите е личната мотивация, за да може поведенческата и никотин-

заместващата терапия да изиграят своята роля и да помогнат за преодолява-

не на физическата и психологичната зависимост от никотина. 

Шансовете за успех на мотивираните да откажат цигарите значително 

нарастват при комбиниране на никотин-заместваща и поведенческа терапия.  

Физиологичната зависимост и социално–психологическият навик по-

казват, че отказването е трудно за много пушачи. Но все пак много интен-

зивни пушачи са се отказали. 
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Smoking and addiction 

Summary: Smoking is one of the leading preventable causes of illness 

and death, while tobacco is the only legally distributed commodity that 

kills almost half of those who use it. Tobacco use and smokeless tobacco 

products are the leading cause of illness, disability and death worldwide. 

The average life expectancy of smokers is 10 years less than that of non-

smokers, half of smokers lose 20 years of life in good health before dying 

from tobacco-related diseases. Tobacco use is considered to have an addic-

tion / dependency potential at least equal to that of other drugs. Addiction 

is characterized by the inability to refrain from using a substance and its 

use even with full awareness of the negative health consequences - smok-

ing certainly meets this definition. 

Key words: Smoking, addiction, dependence 
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