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Индексиране в международни бази данни

Годишникът на Педагогическия Факултет е научнометодическо списание.
Има за цел да публикува резултатите от научните изследвания на преподавателите от Педагогическия факултет, както и да
стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени от страната и чужбина в областите на педагогиката и социално-хуманитраните науки.
Основната му интенция е да представи и популяризира научнотворческите достижения и развитие на академичната общност в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора през
годината.
В осемнадесетото си издание Годишникът на Педагогическия
факултет продължава да представя актуални изследователски позиции,
идеи и резултати, визиращи значими теоретични и практикоориентирани педагогически проблеми; иновативни образователни технологии,
тенденции и други значими научни формати.
Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за
всички, които проявяват интерес към образователната проблематика.
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The Yearbook of the Faculty of Education is reviewed, indexed and listed
by:
Scientific Indexing Services (SIS)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
(ERIH PLUS)

Open Academic Journals Index (OAJI) is a full-text database of open access scientific journals. Founder — International Network Center for Fundamental and Applied Research, USA
The CiteFactor server provides indexing of major international journals
and proceedings.

The Yearbook of the Faculty of Education is a scientific methodological journal.
It aims at publishing the research results of the academic members of the Faculty of Education as well as at stimulating scientific queries
and discussions by presenting materials of prominent scholars from the
country and abroad in the fields of pedagogy, social sciences and humanities.
Its main intention is to present and promote the scientific and creative
achievements and development of the academic community of the Faculty
of Education at Trakia University, Stara Zagora during the year.
In its eighteenth issue, the Yearbook of the Faculty of Education continues to present contemporary research positions, ideas and results, addressing significant theoretical and practice-oriented pedagogical problems;
innovative educational technologies, trends and other relevant scientific
formats.
The issue is intended for scientists, students, teachers and other pedagogical specialists, as well as for everyone who is interested in educational
research.

5

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА

11

Таня Борисова
Училищно образование
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ В TECHNOLOGY-ENHANCED
LEARNING (TEL ОБУЧЕНИЕ)

17

Румяна Илчева Неминска
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

28

Димитрина Иванова Брънекова, Стоянка Банова
Тодорова
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА
ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В АНГЛИЯ

51

Мария Петрова Темникова
ОБУЧЕНИЕ В ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ
ИГРИ
Галена Тодорова Терзиева

60

РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО: АНТИНОМИЧНИ
ПОЛЕТА НА НАУЧНИЯ ДИСКУРС
Елена Виталиевна Лавренцова

69

РЕДУЦИРАНЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ
ПРИЛАГАНЕ НА СЕНЗОРНО-БАЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Дияна Паскалева Георгиева

82

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ И ПРОЧИТА МУ НА ИЗКОННИТЕ ЦЕННОСТИ
Пламен Пенев Пенев

114

6

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

Професионална педагогическа подготовка
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФОРМИРАНЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ У СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ
Тиха Атанасва Делчева

131

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД
ЕЗИК
Мария Славова Тенева

146

Езикознание
ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ
КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИАТЕКСТОВЕ
Теодора Георгиева Илиева

162

Нови книги
УЧЕНЕТО И НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ (3–4. КЛАС)

186

Мария Славова Тенева
МУЗИКАЛНО-КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГА

187

Милен Вълчев Димитров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ

188

Румяна Илчева Неминска
ТЕОРЕТИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ

191

Румяна Илчева Неминска
ОСНОВИ НА НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
(теория, иновации, практика, изследователски рефлексии)

7

193

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

Румяна Илчева Неминска
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПТИМИЗЪМ – ИЗМЕРЕНИЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА

195

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

195

Валентина Димитрова Шарланова
СТРЕС И БЪРНАУТ. ПРИЧИНИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ

196

Петър Василев Вълков
Издания на Педагогически факултет

197

Технически изисквания за публикуване

200

8

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

CONTENTS
THE CHALLENGES BEFORE THE MANAGEMENT OF THE
FACULTY OF EDUCATION IN AN EPIDEMIC SITUATION

11

Tania Ivanova Borisova
School Education
PRACTICAL PROJECTIONS OF INTERDISCIPLINARY TRAINING IN TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING (TEL
TRAINING)

17

Rumyana Ilcheva Neminska
ELECTRONIC FORMS AND RESOURCES IN THE TEACHING
OF NATURAL SCIENCES IN THE INITIAL STAGE OF THE
BASIC EDUCATION LEVEL

28

Dimitrina Ivanova Branekova, Stoyanka Banova Todorova
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATIONS
RELATED TO THE EXPECTED RESULTS FROM THE EDUCATION IN MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS IN
BULGARIA AND ENGLAND

51

Maria Petrova Temnikova
LEARNING IN INCLUSIVITY THROUGH PHYSICAL EDUCATION GAMES

60

Galena Todorova Terzieva
EQUALITY IN EDUCATION: ANTINOMIC FIELDS OF SCIENTIFIC DISCOURSE

69

Elena Vitalievna Lavrentsova
REDUCTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN
WITH MULTIPLE DISORDERS THROUGH THE APPLICATION OF SENSORY-BASED INTERVENTIONS

82

Diyana Paskaleva Georgieva
THE NEW GENERATION AND ITS READING OF PRIMITIVE
VALUES

Plamen Penev Penev

9

114

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

Professional pedagogical training
PSYCHOLOGICAL MECHANISM FOR THE FORMATION OF
PROFESSIONAL REFLECTION IN PEDAGOGICAL STUDENTS

131

Tiha Atanasova Delcheva
SATISFACTION WITH THE PROFESSIONAL CHOICE OF
STUDENTS MAJORING IN THE SPECIALTY PRIMARY
SCHOOL PEDAGOGY WITH A FOREIGN LANGUAGE

146

Mariya Slavova Teneva
Linguistics
LEXICAL NEOLOGISMS WITH AN INTERNATIONAL COMPONENT IN BULGARIAN MEDIA TEXTS

162

Teodora Georgieva Ilieva
New books

186

Publications of the Faculty of Education

197

Instructions for Authors

202

10

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

DOI: 10.15547/YbFE.2021.01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Таня Иванова Борисова
THE CHALLENGES BEFORE THE MANAGEMENT OF THE
FACULTY OF EDUCATION IN AN EPIDEMIC SITUATION
Tania Ivanova Borisova
Abstract: The article examines the challenges facing the management of the
Faculty of Pedagogy in an epidemic situation. The difficulties and new decisions
made in times of change and in critical situations are analyzed. Different roles of
the Dean and the Dean's leadership in dealing with the problems have been traced.
The principles of behavior and teamwork in the past two years are presented.
Key words: challenges, epidemic situation, roles of the leader, team principles of leadership, goals and results

Управлението на факултет е предизвикателство и отговорност
пред всеки, който заявява участието си в избори с предварително начертана мандатна програма. Особено в период на неочакваната пандемична обстановка и последиците от нея. Ясно е, че при извънредни
обстоятелства се налагат извънредни мерки и работа в нетипична академична среда. Оказа се, че ръководният принцип за върховенство на
законите на РБ, правилниците на ТрУ и ПФ, решенията на органите за
управление на Университета и бързата реакция на Деканското ръководство са водещи във времето на повече от година и половина, а и
сега.
Въпреки трудностите немислимо е отклонението от основната
цел – утвърждаване на ПФ като национален, образователен и научен
център със сериозно присъствие в академичното и изследователско
пространство.
11
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Промяната в начина на академичен живот, промяната в нормативната уредба, несигурността на всеки индивид за здравето и работата
му безспорно се отразяват на дейността на факултета. Оказва се, че
бързата реакция при вземане на решения, способността „да се сверява
часовника“ със световните тенденции за успешно управление на кризисен мениджмънт могат не само да преодолеят опасностите, но и да
повишат рейтинга на институцията.
Основните роли на стратег, иноватор и координатор са нужни за
гъвкаво пренастройване на целите, стратегията, структурата и ресурсите на институцията. В изтеклия период бяха предприети и извършени
действия за промени в пакета за акредитация на проф. направление 1.2.
Педагогика - актуализиране и утвърждаване от АС на ТрУ на всички
учебни планове за бакалаври и магистри – във връзка със стриктно
прилагане на кредитната система и спазване на изискванията на НАОА, както и на правилниците на ТрУ; актуализиране и приемане на
учебни програми, съобразени с учебните планове и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „Учител“, както и с актуализацията на Наредба № 15 от 22.07.2019
г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти; получена акредитационна оценка
по-висока от предходната акредитация; осигуряване на достъп до електронните ресурси на е-Просвета, с оглед обучението по хоспитиране и
текуща практика на студентите-педагози; оптимизиране състава на ПФ
и привличане на достатъчно хабилитирани преподаватели на ОТД. В
резултат на успешно проведени конкурси академичният състав на ПФ
се увеличи с един професор, петима нови доценти, един гл. асистент,
двама нови асистенти и двама доктори на науките. В ход са още три
нови конкурси – два за професори и един за гл. асистент. Повишена е и
научната активност - през 2020 г. са публикувани общо 50 публикации
в реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници. От тях 18 са реферирани във Web of science и SCOPUS. Издадени
са 10 монографични трудове или глави от монографии. В научната литература са цитирани 134 трудове на преподаватели на ПФ, като от тях
61 са в източници реферирани в Web of science и SCOPUS.
Деканът следва да бъде иноватор, да извършва проактивни действия, да притежава креативно мислене и да управлява промяната. В
критични ситуации той не само събира, анализира и предава информация, но и изгражда и поддържа властова позиция, делегира правомо12
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щия, дава и получава обратна връзка със служителите. И всичко това
координира – оперативно планира, организира и контролира.
В условия на епидемична обстановка и работа от вкъщи много
често се налага да се влиза в ролите на:
- мотиватор – мотивира се гъвкаво работно време за персонала и
организиране на самостоятелни работни места чрез оценка на
риска и запазване на трудовото възнаграждение. Не се допусна
ползване на неплатен отпуск или ощетяване на служителите;
- наставник – нуждата да се разбират чувствата и поведението
на служителите, да се регулира комуникацията в институцията
и да се следи за здравото и психологическото им състояние;
- помощник – изгражда атмосфера на екипност, управлява процеса на вземане на решения и тяхното изпълнение;
- посредник – договаря и управлява съпричастността към целите
на институцията сред служителите, сред колегите и студентите и сред външни организации;
- и не на последно място - автонавигатор – управлява личната си
пригодност, личната си мотивация и квалификация, и стреса.
Тези обстоятелства налагат задължителна екипна работа. В последните две години, в непредвидими и екстремни условия, деканското
ръководство се превърна в успешен екип. Формирани са онези десет
стълба, които са важна опора за всички:
1. Да се търсят непрекъснато възможности за развитие – бъдещето
не е това, което беше;
2. Да се позволи на успешните хора от екипа да бъдат наистина успешни – ”Някои го могат, други не. Това е то.” – Мечо Пух;
3. Да се научим да се слушаме – умението да се води разговор и да
се стига до решения;
4. Да има целесъобразност при поставянето на цели;
5. Да се поддържа ефективна обратна връзка с екипа – търсене на
нови възможности, а не само решаване на проблеми;
6. Да се делегират повече отговорности – да се управляват хора, а не
задачи. Не е добър мениджър този, който е вечно зает и има много работа;
7. Да се упражнява ефективен контрол – повече управление на проекти;
8. Да се управлява всеки човек поотделно – да се разбере какво наистина интересува хората;
13
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9. Да се управлява проактивно конфликтът и по възможност да не
се създава от екипа;
10. Да се научим да “активираме” промените.
Предизвикателствата на ситуацията отново показват, че не може
да се знае всичко; не може да се промени всичко. И в същото време да
те е страх да приемеш обективностите и да се страхуваш да се промениш e непрофесионално и безотговорно. Пандемията даде възможност
да се опознаят по-добре хората, с които се работи; да не се губи време
в изтощителни срещи с по-висше стоящите; да се обръща внимание на
проблемите с „проблемните хора“; да се държиш като човек и да преживяваш личните трагедии на хората; за се защитават всички, работещи в институцията; да се вслушваш в съмненията и страховете на студентите и разбира се да поемаш отговорност за всички и всичко… Както посочва А. Тилева „Новите условия изискват високи професионални
компетенции, творческо мислене, вдъхновяващо стратегическо лидерство, осигуряващо визията и посоката към ефективността и успеха“
(2021, р. 367).
Наложи се да се комуникира кратко и ясно:
- минутка за целеполагане – Поставят се кратки и ясни цели, които
могат да бъдат прочетени за не повече от минута. Спрямо тези
кратки и ясни цели се оценява работата на служителя;
- минутка за похвала – на хора, които в момента се учат или навлизат в нов проект, работата се следи отблизо и когато свършат нещо както трябва, получават похвала. Това се прави докато човекът навлезе достатъчно навътре в нещата, за да има собствена
преценка за добре свършена работа;
- минутка за порицание – състои се от две части – първата е самото
порицание – какво е конкретното нарушение на човека и до какво
е довело неговото поведение. Втората е хвалеща – обяснява се на
човека, че е компетентен и можещ. Идеята е отсрещната страна
да схване, че нещо конкретно не се е свършило, а не че е лош или
некомпетентен или е нападнат на личностна основа.
Да се управляват знаещи хора е изключително трудна задача. В
последните две години – още повече. Да не се забравя, че „човек се
учи, докато е жив“, че колкото повече се научава, толкова повече се
открива колко много още трябва да се знае… Доброто управление обединява хора не само с обща цел, но и с обща организация на труда.
Като автонавигатор Деканът управлява личната си пригодност, лична14
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та си мотивация и стреса. Той влияе върху ефективността на педагогическия процес, като се развива и самоусъвършенства. Убедени сме, че
„качественото образование е в основата на всички положителни процеси в развитието на обществата. Не случайно образователните експерти
от всички страни залагат на политики, които да осигуряват непрекъснато повишаване на подготовката на учащите се чрез осъвременяване
на образователни програми, модернизиране на образователната среда,
включително осигуряване на съвременни учебни дигитални ресурси и
техника“ (Tileva, 2019, р. 43).
В тези трудни и същевременно „неочаквани“ години, Педагогическият факултет натрупа нов опит и авторитет. Обстоятелствата наложиха вяра в себе си, убеждение, че може да се работи в екстремна
ситуация. Пътят е трасиран и ясен… По него се върви само заедно –
чрез диалог и колективни решения.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО
ОБУЧЕНИЕ В TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING (TEL
ОБУЧЕНИЕ)
Румяна Илчева Неминска
PRACTICAL PROJECTIONS OF INTERDISCIPLINARY TRAINING IN TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING (TEL TRAINING)
Rumyana Ilcheva Neminska

Abstract: The article deals with the issue of technologically advanced training - TEL. This is an innovative interdisciplinary field in modern education. The
disciplines at TEL work together to advance the understanding and meaning of
learning, to find ways in which the technological approach can solve educational
challenges. TEL-teachers (researchers) seek to make full use of the possibilities of
new technologies to create more flexible learning opportunities and integrate innovations in education. The article argues that a clear understanding of how educational practice responds to the opportunities created by new technologies is needed.
This understanding supports innovation from both research areas, each challenging
the other. And it aims to rethink ways to increase the effectiveness of training and
the development of new technological solutions.
Key words: technological learning, innovation

Обучението Technology-Enhanced Learning (TEL) в превод означава усъвършенствано технологично обучение. То се използва за описание на приложението на технологиите в преподаването и обучението. Това е широка дидактико интегритетна категория, която преобразува образованието и образователните институции. Ученето с използване на технологии (TEL) е свързано на първо място с образователния
стандарт, но далеч извън границите на стандарта, то разширява физическия обсег и увеличава ефективността и качеството на образованието. TEL - обучението се свързва както с аналогови, така и с дигитални
технологии. В съвременното образователно пространство цифровият
TEL навлиза бурно в учебния процес под формата на различни видове
17
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образователен софтуер. Той влиза в ролята на мощен физически и методологичен трансформатор на цялостния учебен процес. TEL - обучението е част от интердисциплинарното обучение, защото предоставя
огромни възможности за реализиране на интердисциплинарни образователни взаимодействия, работа по проекти и проблемно обучение.
Решаването на предизвикателствата, породени от сложни ситуации
изисква да се вземат предвид множество перспективи. В този смисъл
интердисциплинарността става все по-важна като средство за справяне
със сложни, изследователски проблеми в реалния свят (Davé et al.,
2016).
Интердисциплинарността
изисква
от
преподавателитеизследователи в две или повече дисциплини, да въвеждат своите подходи, да ги адаптират, за да формират решение на новия интердисциплинарен проблем. Научноизследователското усъвършенствано обучение (TEL) се фокусира именно върху този проблем. Със своята технологична насоченост то води до улесняване на преподаването и очертава необходимостта от проучването и въвеждането на множество интердисциплинарни подходи. Тези изследователски подходи изискват
сътрудничество между изследователи, обучени в различни дисциплини, които са ангажирани с конкретните свойства на ситуацията и наличните материали (Scanlon et al., 2013). Тук трябва да се подчертае, че
интердисциплинарността по никакъв начин не зависи от познаването
на цели дисциплини или от глобалните представи за единството на
знанието. Няма единен път към интердисциплинарност, няма единен
модел, няма единен стандарт за успешно развитие (Graff, 2015). Интердисциплинарността произтича от селекция от идеи, подходи, теории, концепции, методи и сравнения от различни области или дисциплини. Тези избори, независимо дали са успешни или не, влияят на централните решения и проблеми. Често се приема, че чрез синтезиране на
перспективи интердисциплинарните изследвания трябва да бъдат групов процес. Трябва да се подчертае обаче, че дори и перспективите да
произлизат от различни дисциплини, не е задължително всеки участник да участва в обединяването на знанията (Bammer, 2013). Участниците могат да бъдат в ролята на информатори, активни сътрудници с
различна роля. Основно предизвикателство за интердисциплинарните
изследвания е да се намерят начини за успешно подобряване на синтеза на знания, като същевременно се поддържа гъвкавост по време на
изследването.
18
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Интердисциплинарните изследвания разкриват потенциала за
разработване на нови теоретични прозрения и методологически иновации, като обединяват различните перспективи на дисциплината за
справяне с конкретен изследователски проблем. Това е резултат от
дисциплинарни елементи, например идеи, методи и теории, които са
интерактивни (Graff, 2015), те подлежат на преговори и творчески
адаптации въз основа на конкретния контекст. Силните страни на въвеждането на различни перспективи на дисциплини, които да се справят с изследователския проблем, прилагането на алтернативни изследователски подходи и методологии предоставя възможност на изследователите (преподаватели) да развият споделено разбиране и да възприемат рефлексивни подходи към изследователската практика. Научноизследователското интердисциплинарно обучение изисква сътрудничество между дисциплините, изкуствения интелект, информационните и комуникационни технологии в образованието и в социалните
науки (Meltzoff et al., 2009). Изследователите (преподавателите) са
привлечени от широкия спектър, в който могат да развият своите идеи
и да приложат своите компетентности. Всеки от тях носи богат набор
от теоретични перспективи и методологии. Всяко едно TEL обучение
създава възможности да си сътрудничат ИКТ специалисти, психолози,
педагози. Те прилагат и изпробват компонентите на споделен метод за
разработване и оценяване на технологично усъвършенствано обучение,
интегрирайки различни подходи - социокултурни подходи към разбиране на ученето (Cobb et al., 2003), социално-когнитивните инженерни
подходи към проектирането на технологиите (Sharples et al., 2002). В
този смисъл може да се твърди, че TEL е иновативна интердисциплинарна област в съвременното образователно пространство. Учебните
дисциплини в TEL работят заедно, за да се постигне напредък в разбирането и смисъла на обучението, да се намерят начините, по които
технологичният подобрен подход може да реши образователните предизвикателства. TEL-преподавателите (изследователите) се стремят да
използват изцяло възможностите на новите технологии за създаване на
по-гъвкави възможности за обучение и интегриране на иновации в образованието. За целта е необходимо ясно разбиране на начина, по който образователната практика реагира на промените в обществото, на
възможностите, създадени от новите технологии. Това разбиране подкрепя иновациите от двете изследователски области, всяка от които
предизвиква другата, като има за цел да преосмисли начините за по19
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вишаване на ефективността на обучението и разработването на нови
технологични решения. Такива интердисциплинарни изследвания имат
за цел да помогнат за изграждането на нови разбирания за това как
технологията може да подобри обучението и как ученето може да се
възползва от смисленото включване на технологията. Освен сътрудничеството, друг важен принос на TEL към идеите на интердисциплинарността се фокусира върху синтеза на знания и споделеното разбиране, възприети от учители (изследователи) от различни дисциплини.
Всяка училищна среда предоставя различни възможности за интервенции, така че изследванията на TEL имат различна степен на гъвкавост
за вграждане на иновативни идеи. Разбирането на начина, по който
технологиите могат да се използват и как учащите и учителите съвместно развиват своята учебна практика чрез използването на технологии
е сложно. TEL има допълнителната цел да окаже подкрепящо влияние
в реалните условия. И в този смисъл, когато знанията се създават в
контекста на приложението им към практически проблеми, се изискват
интердисциплинарни сътрудничества. Ето в тази насока се отчита добавената стойност на TEL като практическа иновация в образованието.
Пример за интердисциплинарна методология: дизайн-базирано
обучение
Една от методологиите на TEL, която се фокусира конкретно
върху прилагането на иновативни идеи в практиката, е изследване, основано на дизайна (The Design-Based Research Collective (2003). Фокусът на Design-based Research (DBR) е върху разработването на профил
или теория, която характеризира дизайна на практика. Следователно
той позволява гъвкави дизайнерски ревизии, множество зависими променливи и улавя социалните взаимодействия. Дизайн-базираното изследване, положено в образователна среда форматира урочната единица
в изследователска траектория. Ето защо тук ще се обсъжда проблемът
за дизайн - базираното обучение (ДБО) като конфигурация на изследователско TEL обучение. Участниците в дизайн-базираното обучение се
разглеждат като „субекти“ както в дизайна, така и в анализа. В дизайнбазираното обучение се прилагат съвкупност от изследователски методи, използвани за извършване на проучвателни действия в реални
условия. Много често в тези изследвания се конструира полезен методологически инструментариум, който широко се използва в технологично усъвършенстваното обучение. В дизайн-базираното обучение
вниманието се насочва не само към решението на проблема, а основно
20
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към по-доброто му разбиране. Такива проблеми включват изменението
на климата, бедността, производството на енергия, образованието и
т.н. Към тях не е възможно да се приложи чисто научно-технически
подход, но може да се изразят различните перспективи за тяхното преодоляване. В този аспект може да се твърди, че в дизайн-базираното
обучение всеки проблем, който се разглежда е уникален и няма дадено
алтернативно решение. Поради значението им, няма възможност за
опит и грешки, всяко решение е резултат от критическо мислене. Освен това решенията не са верни или неверни - могат да бъдат класифицирани като по-добри или по-лоши. Поставените глобални проблеми
изискват подход за дизайнерско мислене, при който изследователите
(обучаемите) си сътрудничат, фокусират се върху това, което не знаят
и се ориентират в пространство от непълни, противоречиви или променящи се изисквания. Поради сложността си подобни проблеми изискват въвличане на множество академични дисциплини и заинтересовани страни със съответните практически познания. Следователно учащите, преподавателите и изследователите от различни дисциплини
работят заедно, за да разберат различията в практиката на реалния
свят, като контекстът е основна част от историята, а не външна променлива, която трябва да се подценява. Контекстът не може да бъде
описан чрез една-единствена дисциплина. Разбирането на интердисциплинарните предизвикателства и възможности прави преподавателите и обучаемите по-умели, гъвкави и успешни. В дизайн-базираното
обучение контекстът се подчертава като част от интегративната
историята, която се създава заедно с участниците. Контекстът тук се
обозначава като описание на учебната среда, която включва физическата среда (т.е. класната стая, училището, аудиторията), различните
участници (т.е. ученици, учители и училищни ръководители, преподаватели, студенти), но и учебната програма и нейните цели. Контекстът
е широк социален или образователен проблем, описан чрез взаимодействията между участниците чрез множество повторения на интервенции за постигане на конкретни учебни цели. Следователно ДБО е
разположено в реален образователен контекст, използва интердисциплинарна методология за събиране и анализ на данни, включва многократни итеракции и съвместно партньорство между изследователи, преподаватели, учители. Целта на ДБО, е като се даде възможност на тези
различни експерти да работят заедно, да се гарантира, че това, което е
разработено в академичната лаборатория/аудитория, е обосновано в
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реалната практика и е предизвикано от нея. За да се подпомогнат трудностите при координиране на планирането и комуникацията в интердисциплинарния проект, трябва да се постигне консенсус между партньорите по проекта относно: изследователските въпроси, методите,
които да се използват и дейностите по оценка, които ръководят проекта, развитие и внедряване. По-специално, трябва да се установи връзката между изследователските въпроси и методите, които участниците
в проекта познават и използват. Това е дейност за изграждане на консенсус. Този консенсус обаче се нуждае от усъвършенстване в светлината на възникващите констатации. Това означава активно участие на
всички различни дисциплинарни екипи. Технологиите могат да улеснят активното участие и сътрудничество.
Съвместните технологии играят сложна роля при посредничеството, свързано с дизайна на обучителните взаимодействия. Широка
гама от инструменти могат да се използват за съхранение на данни
(споделени онлайн пространства), споделяне на файлове (напр:
SharePoint) и колективно авторство (напр: Google Docs), както и средства за комуникация и сътрудничество (например Skype и WhatsApp).
Някои взаимодействия могат да се осъществят чрез срещи в смесен/хибриден режим в зависимост от това дали някои партньори присъстват лично или други участват чрез видеовръзка. Това предимство
позволява гъвкава работа - споделен опит от процеса на съвместна работа, възможност за размисъл върху устойчивите цифрови записи, създадени в цифровото технологично общуване. Множеството технологии, изследователският характер на TEL проектите, дизайнът на участие развиват висок клас умения за справяне с променящите се изисквания от взаимодействие между интердисциплинарни екипи и реални
визии.
В този смисъл трябва да се подчертае нуждата от споделено разбиране между изследователските екипи - например, за да се направи
игра, която може да се използва за развитие на ефективността на обучението, дизайнерите на игри трябва да разбират процесите на вземане
на финансови решения (контекста на играта), характеристиките на финансово способен индивид (уменията на експертен потребител), решения, които търговец или инвеститор взема, обратна връзка, която трябва да включва данни от сензора. Финансовите експерти трябва да разберат процеса на проектиране на игри, за да предоставят на дизайнерите на игри полезна информация. Технологиите могат да играят роля в
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това. Стандартни технологии: като настолни и преносими компютри,
общи компютърни приложения (Word за създаване на документи, Excel
за анализ, PowerPoint за разказване на истории), както и поспециализирани инструменти, свързани с областта на интерес и опит
на отделния изследовател улесняват развитието на споделена експертиза. Работните практики, които трябва да бъдат улеснени, включват
изследователи, които се движат през сайтове, за да си сътрудничат потясно с партньорите, както и да си взаимодействат със заинтересованите страни. За да могат изследователските или преподавателски TEL
екипи да развият споделено разбиране, е необходимо да приложат
единно разбиране за ролята и функцията на технологиите; да ги разглеждат в тяхната мащабност и широта. Технологиите не се използват
само за събиране и предоставяне на информация, те служат за подпомагане при решаването на различни видове интердисциплинарни случаи, достатъчно са гъвкави, че да се използват за поставяне на въпроси
относно съдържанието, структурата и границите на ситуациите в конкретни случаи. За улесняване на това споделено разбиране е необходимо споразумение за терминологията, следователно общият език също е
много важен. Разработването и прилагането на общ език като работна
практика подчертава широчината на понятията, които се използват.
Този общ език, (речник, тезаурус) спомага, за да се преодолеят възможните недоразумения при разбирането и интерпретацията от различните научни аспекти. Например, сред психолози, компютърни учени, образователни технолози, специалисти по образование и практикуващи учители, думата „дизайн“ се разбира напълно. И все пак всяка
дисциплина може да предложи различно обяснение на термина. В интердисциплинарната TEL практика този процес за създаване на общ
език преминава през споделена визия между екипите. Няма съмнение,
че за разработването на тази споделена визия е необходимо време, като
основен подход за нейното разработване е рефлексивният подход. Когато учители-изследователи от широк спектър от дисциплини са събрани заедно, те предлагат богато разнообразие от теоретични перспективи и методологии в съвременната образователна технология. Граничните обекти могат да ни помогнат да разберем какви мостови механизми да бъдат разработени, за да помогнат на екипите да работят през
дисциплинарни граници. Граничните обекти са договорености, които
позволяват на различни групи да работят заедно, дори без консенсус
(Star, 2010). Това също могат да бъдат технологични инструменти,
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концепции или набор от идеи, т.е. диаграма или използване на инструмент. Следователно това са полезни конструкции, които предоставят
средства за обсъждане на конфликти и начините за тяхното разрешаване в рамките на различните екипи. Те подчертават и помагат в координацията на различните гледни точки на участниците, целящи развитието и поддържането на съгласуваност между пресичащите се социални
светове. Имайки предвид многообразието в интердисциплинарните
TEL изследвания (и обучения), преминаването на граници и граничните обекти илюстрират начините, по които участниците се опитват да
осмислят предстоящите преживявания и ситуации. Граничните обекти
носят потенциал за трансформиране на знанието и постигане на колективно обучение (Carlile, 2004). Ето защо интердисциплинарността се
разглежда като познавателни процеси, свързани с дисциплинарно преминаване на граници. Граничните обекти се използват като ключови
понятия, за да се опишат методите на интердисциплинарна работа.
Граничен обект е инструмент, който е познат на всички участници и
така не се разглежда на „границите” на дисциплинарната експертиза,
но който може да се използва за фокусиране на вниманието, за консолидиране на разбирането и за определяне на контекстите на употреба,
той се използва като посреднически артефакт.
Специфично изискване в интердисциплинарните TEL обучения е
изготвянето на подробни планове за уроци и онлайн дейности в партньорство с учителя. Една от основните методологически опори е въвеждането на плакат на класа. В него се визуализират ясни преходи
между различните фази на проучването чрез технологично усъвършенствано обучение. Едновременно с това се създава списък с динамични
задачи, въведени чрез софтуера и по този начин се поддържат физическите взаимодействия в класната стая. Важен елемент от методологията на TEL обучението е общият технологичен език, който се използва в процеса на взаимодействие. Това спомага да се навлезе и да се
овладее спецификата на софтуера, подобрява ефикасността на общуването, както и свързаното разбиране за това какво точно се прави в тази
част на урока. Получаването на споделен речник, е начин на превеждане между техническото и образователното. TEL обучението обикновено се провежда от екип, който провежда интердисциплинарни дискусии за постигане на съгласие по ключови методи и концепции. Той
създава „сценарий“, по който се интерпретират процесът и резултатите
в тяхната гранична научна област и след това съвместно се постигат
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интердисциплинарни изводи. Методологичните процедури са свързани
с различните уменията на участниците в екипа - изследователите в образованието разработват модел на обучение и ръководят разработването на планове за уроци; компютърните учени разработват софтуер и
информират за дизайна на инструментариума; психолозите проектират
подходящи инструменти за оценка на обучението и др. Въвеждането на
интердисциплинарен екип в TEL обучението води до усъвършенстване
в изискванията към отделните направления - технология, педагогика,
психология и др. По този начин се разсейва различното разбиране на
„сценария“ и се достига до една усъвършенствана и обогатена методология за постигане на взаимодействие между науките и тяхното вписване в TEL обучението. В цялостния методологичен контекст терминът
„сценарий“ се превръща в граничен обект със значителен потенциал за
учене, насочен към идентифициране на процесите чрез определяне на
една изследователска дисциплина в светлината на друга, очертаваща
нейното различие (идентификация). Чрез активно участие и сътрудничество на всички екипът постига консенсус. Терминът „сценарий“, като различен граничен обект, демонстрира диалога между изследователите и разработването на общ език, така че да се развие споделено разбиране не само на предисторията и контекста на изследването, но и да
се опишат възникващите концепции на изследването. Използването на
новоразработени концепции и модели (в училища с реални ученици и
учители) изисква увереност и гъвкавост както от страна на учителите,
така и от изследователите. Понякога може да са необходими импровизации, за да се запълнят забавянията или неочакваното поведение от
технологията. Когато изследователското обучение се провежда в училища, учителят трябва да действа в движение, да бъде гъвкав и да поеме риска, свързан с TEL иновацията. Въпреки че целта на всяка TEL
иновация е да се подобри обучението, когато много иновации се съберат на едно място, понякога нещата може да не вървят по план. Прототипите могат да се сринат; дизайните може да не работят. Нещо повече, ако технологията е твърде широко разпространена, тогава успешният резултат може да бъде застрашен – мотивацията и концентрацията могат да бъдат ниски. Тези предизвикателства трябва да бъдат обсъдени в рамките на изследователския екип, така че всички да са наясно с
рисковете и предизвикателствата и да бъдат съгласувани в план за
действие. В този смисъл трябва да се подчертае, че справянето с предизвикателствата на интердисциплинарната работа в TEL обучението
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се постига чрез рефлексивни подходи към изследователската практика.
Резултатите от TEL обучението, разработени учебни материали, инструментариуми, методологии и методи за оценка, се валидират чрез
трансформация и интегритет на дизайна. TEL методологията очертава
процеса на трансформиране на контекста и конструирането на нова
преподавателска практика. В този смисъл може да се обобщи, че следвайки дизайн базирания подход на обучение при разработването на
средства за учене, подобрени с технология, се разработват нови педагогически концепции и технологии чрез множество интеракции, които
са вградени в различни контексти, позволявайки задоволяване на индивидуалните нужди и различия Фокусирането върху начините, по
които се осъществява интердисциплинарното обучение в областта на
TEL обучението, очертава перспективата на дизайна, изследователското обучение; идентифицира интердисциплинарността като проекция на
диалога в различните дисциплини.
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ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Димитрина Иванова Брънекова, Стоянка Банова Тодорова
ELECTRONIC FORMS AND RESOURCES IN THE TEACHING OF
NATURAL SCIENCES IN THE INITIAL STAGE OF THE BASIC
EDUCATION LEVEL
Dimitrina Ivanova Branekova, Stoyanka Banova Todorova

Abstract: The combination of face-to-face learning with distance learning in
the electronic environment turned out to be the only alternative for the implementation of a learning process in today's dynamic everyday life and in the conditions of
a global pandemic.
The technologicalization of the information society in combination with appropriate educational technologies form a new toolkit and effective means and
methods for learning in a digital educational environment. This environment allows
for the development of electronic types of distance learning, commonly referred to
as e-learning, which depending on the specifics of the selected technology exists
under different forms and names: computer-based learning, internet-based learning,
web-based learning, online learning, virtual learning, mobile learning (m-learning),
and ubiquitous learning (u-learning).
The main focus of the article is the results of a theoretical study of the various electronic forms and resources in the teaching of natural sciences at the initial
stage of the basic educational degree. The presented results are a stage of pedagogical research of models of distance learning in an electronic environment in the
conditions of primary school.
Key words: forms of learning in electronic environment, electronic educational resources, digital educational environment.

ВЪВЕДЕНИЕ

В днешното динамично ежедневие и в условията на пандемия се
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наложиха съществени промени в организацията на училищното образование. Обявената епидемиологична обстановка и необходимостта от
спазване на противоепидемичните мерки за борба с Covid 19 поставиха
пред ново предизвикателство всички участници в образователния процес. Комбинирането на присъствено обучение с форми на обучение в
електронна среда от разстояние се оказа единствената алтернатива за
осъществяване на учебен процес. И ученици, и учители с активното
участие и на родителите се учеха постепенно, взаимно, как да работят
и как да използват електронни платформи и електронни ресурси.
Модернизацията на образованието безспорно се свързва с ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии,
което ясно се вижда в очертаните основни цели на Стратегията за
ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България(2014-2020 г.):
 „създаване на равни възможности за всеки за получаване на
качествени образователни услуги на нивото на съвременните изисквания и тенденции независимо от местоживеенето и обучението с използване на съвременни ИКТ;
 формиране на личности, адаптирани към живота в информационното общество с всички негови възможности, заплахи,
предизвикателства и рискове;
 осъществяване на по-плавен, ефективен и управляем преход
на обществото към икономика на знанието.“
От друга страна „дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми,
формирането на умения за гъвкавост и адаптивност“ (Стратегическа
рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в република
България (2021-2030).
Дигиталната образователна среда и възможностите, които тя
предлага за обучение, различно от присъственото, доскоро звучеше
като възможност за обогатяване и развитие на училищната организация на учебния процес. В условията на световна пандемия електронните форми на дистанционно обучение замениха присъственото обучение.
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ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Проучване в теорията и в педагогическата практика и систематизиране
на различните електронни форми и ресурси в обучението по природонаучните дисциплини в начален етап на основната образователна степен.
РЕЗУЛТАТИ
Електронни форми на дистанционното обучение
Дистанционното обучение в исторически план съществува почти 3 столетия, като в университетското образование се прилага от около 60 – 70 години, а в училищното образование от няколко години. В този период на развитие съществуват множество изследователи и определения, касаещи организацията, методите и средствата, начина на комуникация между преподавател
и обучаващи се. Дистанционното онлайн обучение, провеждащо се в реално
време, се базира на електронно, компютърно ориентирано и уеб базирано
обучение.
През последните години изследователите често използват различни понятия в стремежа си да обхванат различните страни на феномена електронно
обучение и понятието се обогатява вследствие на многобройните световни
практики и теоретични изследвания. Като синонимни често се употребяват
понятията: електронно обучение, онлайн обучение, уеб базираното обучение,
базирано на интернет обучение, дистанционно обучение/образование, виртуално обучение . Синонимната употреба на различните понятия не винаги е
коректна, тъй като те отразяват различни аспекти на обучението. Затова изследователите в педагогическата теория конкретизират различните понятия.

Прегледът на множеството дефиниции на понятието електронно
обучение (E-learning) показва, че най-често то се възприема в широкия
му смисъл като „учене, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии“ (Pejcheva-Forsajt, 2010), т.е. понятието не изключва обучението в традиционната класна стая, където
могат да се използват разнообразни технологии като: интерактивна
бяла дъска, образователни софтуерни приложения, мултимедия и т.н.,
които не са включени в мрежа.
Сравнително популярен е и терминът онлайн учене/обучение,
който се явява по-тясно определение на една от множеството характеристики на електронното обучение и описва обучение посредством
интернет чрез помощта на електронна учебна среда, която „подпомага
изпълняването на основните педагогически функции –преподаване,
учене, педагогическо общуване и оценяване“ (Pejcheva-Forsajt, 2012).
Подобно широкообхватно определение, ориентирано към конст30
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руктивизма и обвързано с качеството/резултативността на ученето, се
дава в доклада на Европейската комисия, където електронното учене е
дефинирано като „ориентиран към учещия подход на използване на
нови мултимедийни технологии и на интернет за подобряване на качеството на учене чрез улесняване на достъпа до ресурси и услуги,
както и до отдалечен обмен и колаборация” (https://naum.slav.unisofia.bg/en/node/1687).
Поради използването на разнообразни практики на електронно
обучение се налага и друго, производно на него понятие - “смесено”
обучение (blended learning). В по-общ смисъл, смесеното учене се характеризира с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни
информационни и комуникационни технологии в традиционен образователен контекст. В съдържателно и организационно отношение това
интегриране може да бъде много разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните образователни технологии.
Технологиите могат да се използват за подпомагане както на преподаването, така и на ученето, и на педагогическото общуване.
Уеббазирано обучение (Web-based learning) и онлайн обучение
(Оnline learning) е тип електронно обучение, при което преносната
среда на учебното съдържание е Мрежата – т.е. уеб базираното обучение/ учене изисква учебното съдържание да бъде конструирано, представено и достъпно чрез интернет и в повечето случаи се визуализира
чрез уеб браузър, респективно в уеб формат. В този смисъл дори учебният текст да е в линеен формат, използването му в уебформат и чрез
сърфиране в мрежата определя подобно учене като уеббазирано. Съществува алтернативен вариант, при който хипертекстът е съхранен на
оптичен носител, което предполага, че уеб-базирано обучение без наличието на интернет.
Дистанционно обучение (Distance learning) е най-отдавна употребяваното понятие. Това е обучение, за което не е задължително използването на компютри и мрежи. „Дистанционното обучение е съвкупност
от форми за организация, методи за управление и средства за обучение
с използване на ресурси, които са разнотипни по функционалност, разделени по местоположение, начин на участие и време на използване“
(Nikolov, 2009). Развитието на дистанционното обучение се базира на
развитието на технологиите, които се отразяват най-много на формата
на учебните материали и на формите на комуникация между участниците в учебния процес.
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Създаването на платформите за електронно обучение доведе до
възможността за осъществяване на учебен процес дори с учениците от
начален етап. С разпространението на технологиите за синхронна комуникация, като видео конференции, стаи за разговори, на блогове и
др., а вече и на учене с мобилни технологии (mlearning), дистанционното обучение все повече се доближава от една страна до характеристиките на традиционното обучение, като възпроизвежда основните му
характеристики, но от разстояние, а от друга, до тези характеристики, с
които ние дефинираме електронното обучение. В този смисъл дистанционно обучение, което приоритетно се осъществява в електронна
учебна среда и използва електронно базирани ресурси и учебни материали, може да се нарече дистанционно електронно обучение или дистанционна форма на електронно обучение. „Дистанционното онлайн
обучение е част от т.нар. „дигитална образователна среда“, която трябва да се впише в цялостната образователна среда, както в университета, така и в училище. В педагогическата литература дигиталната образователна среда се разглежда като комплекс от средства на информационните и комуникационни технологии с програмно-технически, методически и организационен характер“ (Branekova, 2020).
Видовете дистанционно обучение се определят обикновено от
времето и мястото на провеждане на обучението:
‒ Синхронно дистанционно обучение – обучение по едно и също
реално време, с различно местонахождение на преподавател и обучаващи се; в тази форма учителят преподава и комуникира с учениците в
реално време, използвайки виртуална учебна среда, като видео и/или
аудио конферентна връзка, според опциите на електронната платформа
‒ Асинхронно дистанционно обучение – обучение по различно
(индивидуално) време, с различно местонахождение на преподавател и
обучаващи се; в тази форма учителят предоставя обучителни материали, а ученикът в удобно за него време обогатява своите знания. Обучението не е свързано с ясно регламентирани времеви периоди. Това
предполага самостоятелно учене и желание за самоусъвършенстване.
Асинхронната учебна среда, в която учителят предоставя качествени и
съобразени с възрастта, знанията и уменията на учениците материали,
им дава възможност да работят със собствен темп и е благоприятна за
усъвършенстването на уменията им за самостоятелна работа.
‒ Разпределено обучение – включва елементи на синхронно и
асинхронно дистанционно обучение.
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Дистанционното онлайн обучение, провеждащо се в реално време, се базира на електронно, компютърно ориентирано и уеббазирано
обучение.
Електронни форми на обучение в начален етап на основната
образователна степен
Обучението в електронна среда се улеснява до известна степен от
реалното навлизане на информационните технологии в началното училище, което е реалност у нас от близо две десетилетия. В резултат на
своята изследователска работа Тупарова обобщава следните „направления на използване на информационни технологии в началното училище:
‒ формиране на начални умения за овладяване на мисловните дейности на учащите се – анализ, синтез, класификация и др.;
‒ развитие на познавателните способности на малките ученици;
‒ развитие на индивидуалните качества на учениците – възприятия,
внимание, зрителна памет, творческо и логическо мислене, рационалност, планиране на дейността;
‒ формиране на начални навици за информационна грамотност и
начално
‒ управление на компютър, първична представа за компютъра като
средство за
‒ развитие на човека;
‒ естетическо развитие;
‒ интеркултурно образование и възпитание;
‒ екологично възпитание“ (Tuparova, 2016).
Необходимостта от тези общи умения, както и от начални умения
за база на бъдеща дигитална компетентност, е безспорна, но от друга
страна учениците в начален етап на обучение се нуждаят от непосредствено взаимодействие с учителя и съучениците си, от ясни и точни насоки за работа и от своевременна обратна връзка. За да бъде ефективно
електронното обучение в началното училище, учениците трябва да се
адаптират към виртуалните форми на преподаване, което обикновено
се случва бързо. Под ръководството на учителя се формират умения за
участието им в съвместни дейности онлайн, за използване на учебни
материали, които са съобразени с уменията, възможностите и интересите им (Milton & Garbi, 2000). Асинхронната виртуална учебна среда
предполага самостоятелно учене и висока степен на саморегулация,
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които са трудно постижими за учениците в начален етап, особено в 1 и
2 клас. Акцентът при тях е върху когнитивните процеси за сметка на
отчитането на потребностите на учащите от подкрепа, принадлежност
и взаимодействие (K. Kreijnsa, 2003). Това прави самостоятелното прилагане на асинхронното обучение неподходящо за ученици в начален
етап на основната образователна степен на обучение.
От друга страна, синхронното обучение с живата видеоконферентна връзка между учителя и учениците дава възможност за споделяне
на различен тип учебно съдържание, реализиране на игрови подходи и
пълноценна съвместна работа. Използването в съчетание с асинхронни
платформи води до значително подобряване на интерактивността и
социализацията като основни белези на конструктивисткия подход, тъй
като предлагат редица предимства като сътрудничество, лесно ръководене на взаимодействието, индивидуализация, навременна и конструктивна обратна връзка (Strohmeier, 2011). В синхронните виртуални
учебни среди учителят има особено важна роля – да насочва и подкрепя взаимодействието, да подпомогне учениците си да станат независими учащи се и да продължат самостоятелно работата по дадена тема в
асинхронен формат. Синхронната виртуална учебна среда може да им
осигури взаимодействие, близко до това в традиционната класна стая,
в което те имат непосредствен контакт с останалите участници. Тази
форма на електронно дистанционно обучение е подходяща както за
урочни, така и за извънурочни форми.
Учениците в 3 и 4 клас имат вече изградени навици за самостоятелна подготовка. Затова при реализиране на електронно обучение за
тях е най-подходяща комбинацията от асинхронно и синхронно обучение. Но за учениците 1 и 2 клас е неприложима асинхронната форма.
При тях е необходим и от изключителна важност контакта с учителя,
който дава видеоконферентната връзка на синхронното електронно
обучение.
Електронни ресурси в обучението по природонаучните дисциплини в начален етап на основната образователна степен
Същност на електронните ресурси за обучение
Електронните, наричани е-ресурси, са много по-динамични, в
сравнение с традиционните. Те осигуряват много по-бързо актуално
учебно съдържание, а различните технологии предоставят възможности за мултимедийното му представяне.
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В Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите (Redecker, 2017) е поставен специален акцент върху дигиталните ресурси, които представляват „всяко съдържание, публикувано в
компютърно четим формат“, т.е. по смисъл терминът електронен ресурс се използва като синоним на термина дигитален ресурс.
В педагогическата литература те се определят с различни термини и понятия, като: компютърни учебни средства, педагогически програмни средства, учебно-компютърни програми, електронни средства
за обучение, образователни електронни издания. Електронните образователни ресурси са универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез тях може да се
получи в разнообразна форма учебна и справочна информация, да се
организира процесът на усвояване на знания, да се придобият умения и
навици за самостоятелна учебна и практическа дейности, ефективно да
се контролират резултатите от обучението. (https://www.institutehr.com).
Видове електронни ресурси
Електронните ресурси, както и традиционните, се класифицират
според критерии, свързани с определени техни признаци. Както за традиционните, така и за е-ресурсите като най-използвана класификация
може да се определи класификацията според образователните цели на
база на таксономията на Блум.
По-характерна за е-ресурсите класификация е според вида на използваната технология. В изследванията си Л. Алексиева групира ресурсите, използвани най-често от българските учители според технологията в следните категории:
‒ електронни учебници с включени различни видове е-ресурси,
които се предлагат от издателствата с или без свободен достъп;
‒ образователни сайтове и приложения сайтове с образователна
насоченост, включващи видео уроци, тестове, интерактивни упражнения,симулации, игри, например Ucha se, Kahoot, Life Worksheets,
LearningApps, Academico и т.н.;
‒ Web 2.0 технологии за споделяне, като YouTube, SlideShare и
т.н.;
‒ специализиран образователен софтуер, например Envision,
Jumpido и др.;
‒ софтуер за създаване на учебни ресурси (неспециализиран соф35
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туер, чрез който могат да се създават образователни ресурси, например
PowerPoint, Google Slides, Word и др. (Aleksieva, 2021)
Между тези категории не може да се постави ясна граница. Така
електронните учебници често включват ресурси, създадени с помощта
на останалите видове технологии. Освен това много ресурси, създадени с различни технологии, могат да се споделят чрез Web 2.0, Web 3.0.
Мултимедийните презентации могат да бъдат мощен инструмент
за визуализиране на учебното съдържание, но за тази цел е необходимо
добро познаване и умело боравене с различен софтуер за мултимедийни интерактивни презентации и изискванията към този тип ресурси,
които най-често учителят сам проектира.
Според формата на обучението, в което се прилагат, електронните ресурси могат да бъдат е-ресурси за присъствено или за синхронно обучение и е-ресурси за асинхронно обучение.
Е-ресурсите за синхронно обучение основно подпомагат преподаването. Това най-често са различни мултимедийни ресурси за онагледяване на учебното съдържание, каквито са електронните учебници,
презентациите, видеата. Е-ресурсите за асинхронно обучение служат за
самоподготовка и самостоятелно учене, като отново биха могли да
включват мултимедийни ресурси, но и различни интерактивни материали за упражнения, самоконтрол и самопроверка.
Роля на електронните ресурси в онлайн обучението
Необходимостта от осъществяване на обучение в електронна среда през месец март 2020 г. постави големи предизвикателства пред
учителите, които за няколко дни трябваше да се подготвят за новия
начин на преподаване. След първоначалните затруднения и дадената
свобода за избор на форма на обучение и платформа, учителите направиха своя избор. Някои избраха асинхронно обучение, като предоставяха на учениците учебни материали, най-често текстови файлове или
презентации, в избрана платформа, напр. Shkolo.bg., а дори и Facelook,
и Viber. Други започнаха синхронно обучение чрез платформа за видеоконференции, като Zoom, MS Teams, GSuite. Често се комбинираха
синхронно и асинхронно обучение. А от 25 март 2020 година, със съдействието на Стопанския факултет на Софийски университет, започва
онлайн обучение в помощ на дистанционното обучение в българските
училища чрез платформата http://edu.mon.bg.
Независимо, че проведеното онлайн обучение по време на панде36
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мията не е представително за начина на провеждане на електронното
дистанционно обучение, към чийто педагогически дизайн има строги
изисквания и предполага обстойно и комплексно планиране и подготовка, началните учители уловиха някои специфични стратегии за този
тип обучение, като комбинираха различни асинхронни и синхронни
дейности. В рамките на онлайн обучението най-често учителите провеждаха следните дейности (Aleksieva, 2021).
‒ Асинхронни дейности: изпращане на различни видове учебни ересурси за самоподготовка, изпращане на работни листове или онлайн
упражнения за самостоятелна работа и за проверка на знанията, създаване и изпращане на различни електронни артефакти от учениците и
др.
‒ Синхронни дейности чрез инструментите за видеоконференции:
преподаване на основното учебно съдържание от учителя; проверка на
знанията (като въпроси и отговори „на живо“ във виртуалната класна
стая или чрез определен инструмент в реално време); провеждане на
различни дискусии с учениците.
В сравнение с присъственото обучение, онлайн обучението дава
много по-големи възможности за използване на електронни ресурси.
Използването на електронните ресурси при обучението в начален етап
дава отражение върху цялостното личностно развитие на учениците.
Стимулират се познавателният интерес, мотивацията за учебен труд,
самостоятелността, уменията за работа в екип. С тяхна помощ се формират различни знания, умения и навици. Те подпомагат дейността на
учителя в усилията да разчупи традиционната образователновъзпитателна среда и за приобщаване на ученици с различни обучителни потребности. Е-учениците са част от нововъведенията в българската образователна система и с времето ще придобиват все по-голямо
значение, особено в хода на реализирането на обучение в условията на
дигитална образователна среда (Terzieva, 2016).
Ролята на е-ресурсите, както при асинхронните, така и при синхронните дейности, е важна, но поставя различни изисквания към съдържанието и качеството им. Засега въпросите, свързани със създаването и използването им в обучението, особено в България, е много слабо проучен и се намират много малко изследвания.
Електронните учебници и образователните видеоклипове в
обучението на учениците в начален етап
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Електронните учебници са дигитализирани варианти на книжното тяло на учебника, обогатено с разнообразни мултимедийни образователни ресурси, като: интерактивни задачи, аудиозаписи, видеозаписи, изображения, анимации, 3D визуализации, виртуални симулации,
тестове, речници, линкове към определени уебстраници и онлайн ресурси, връзки към .pdf, .doc, .ppt, .jpg, .png документи и такива, създадени от самата платформа. Те дават възможност за гъвкаво, интерактивно и адаптивно обучение без ограничение на времето, мястото и
начина на достъп. Електронно четим учебник е електронен продукт,
чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.
Изискванията към електронните учебници са заложени в НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала, Чл. 23. (1): „Съдържанието на електронния вариант
на учебник по учебен предмет или модул трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да съответства на темите и на очакваните резултати към тях от учебната програма; 2. да е съобразено с възрастовите
характеристики на учениците; 3. да насърчава самостоятелността и
мисленето; 4. да включва с образователна цел различни медийни формати, които не могат да бъдат представени в печатното издание на
учебника; 5. да стимулира взаимодействие между участниците в образователния процес; 6. да подпомага използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика; 7. да дава възможност за
самооценяване на постиженията на учениците“.
Електронният учебник има редица предимства пред печатния вариант. Интерактивното съдържание, разнообразието от дидактически
цифрови ресурси, каквито са различни звукови файлове, видеа, хипервръзки и др., дават различни възможности на учителя да организира
обучението на учениците както в синхронна, така и в асинхронна среда, така, че учениците да достигнат до определени умозаключения,
изводи и обобщения. Е-учебниците спомагат за привличане интересът
на учениците към учебното съдържание по изучавания предмет. Богатият снимков материал, поместен в тях, допринася за по-доброто онагледяване на съдържанието. Това води до по-добро разбиране и осмисляне от учениците на новата информация и стимулиране на мотивацията. Според педагозите създаването на пълноценна и разгърната учебна
дейност е изключително важна предпоставка за психическото развитие
на малките ученици. По този начин се усъвършенства активното учене,
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развива се самостоятелността, както и формирането на положително
отношение към познанието и изучаването на света. Чрез онагледяването на учебния материал посредством е-учебниците се развива въображението, паметта и мисленето на малките ученици. Нещо повече, еучебници спомагат и за приобщаване на учениците със специални образователни потребности. Опитът сочи, че за тези ученици е важно да
бъдат провокирани познавателният интерес и вниманието към учебна
дейност. Включените в е-учебници варианти на задачи от учебното
съдържание осигуряват възможности за подбор от учителя на задачи,
насочени към ученици със специални образователни потребности. Найчесто това са задачи, свързани с откриване на прилики и разлики по
определени признаци на предмети, явления представени чрез снимков
или видеоматериал. Подходящи за привличане интереса на учениците
със специални образователни потребности са и включените звуковите
файлове, различните тестове варианти на учебни задачи и задачи за
упражнение. В този смисъл е-учебниците позволяват да се осигури
възможност за активно взаимодействие между учениците по време на
урока, в това число и включването на учениците със специални образователни потребности. Е-учениците са част от нововъведенията в българската образователна система и с времето ще придобиват все поголямо значение, особено в хода на реализирането на обучение в условията на дигитална образователна среда (Dimitrova, 2020).
Образователните видеоклипове може да осигурят задълбочено и
впечатляващо учене, но трябва да бъдат с качествена картина и звук, да
са кратки, приятни и целенасочени. Особено подходящо е да се използват в случаите, когато конкретен природен обект или феномен не може да бъде наблюдаван в неговата естествена среда или при нормалната му скорост на движение или протичане. В някои случаи вместо провеждане на реален експеримент в класната стая е по-добре от организационна гледна точка да се направи видео демонстрация. Чрез нея ще
се осигури видимост за всички ученици, ще се спести време и ще се
даде възможност на учителя и на учениците да се концентрират върху
същността на наблюдавания процес. Полезно е също така учениците
самостоятелно да създават видеоклипове. По този начин те имат възможност да проучат детайли от обкръжаващата ги среда по вълнуващ
начин. Видеоканалът Eco Uni в YouTube представя колекции от клипове, които са подходящи за интегриране в природонаучното обучение в
началното училище (Dalgacheva-Koleva, 2014).
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Педагогическият опит при работа с електронни ресурси
В уеббазирано анкетно проучване сред участниците в IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ 2016 г., се включват 190 учители новатори, преподаващи в различни населени места. 55% от анкетираните са начални учители, преподаващи повече от един учебен предмет, затова и тяхното
мнение е най-застъпено (Terzieva, 2016). Основна цел на проучването е
установяване на моментното състояние в българското средно училище
по отношение на използване на ИКТ.
Според проучването, проведено 2016 г., едва в 40% от нашите
училища използват система за електронно обучение, която улеснява
работата с електронни учебни ресурси.
Анализът на данните показва, че провеждането на опити по естествените науки, извършването на собствени експерименти, както и
наблюдението на природни явления, е лесно осъществимо със средствата на ИКТ. Този начин на преподаване вече е навлязъл в практиката
на доста от българските преподаватели. Те разчитат на технологиите за
различни демонстрации, за симулации на практически задачи. За съжаление много малка част от анкетираните използват найвпечатляващите и въздействащи възможности, които предлагат съвременните технологии – изследване чрез симулация/ виртуална реалност
и дистанционно наблюдение на реални събития или приключенска игра.
Преподавателите включват най-често (82%) взети наготово учебни ресурси, като с малка разлика, почти 78% създават собствени авторски ресурси, а 73% адаптират споделени ресурси на техни колеги, в
зависимост от нуждите си. Ресурсите, заимствани от интернет, често се
обогатяват с идеи и се адаптират според потребностите, правят се собствени а някои по-компетентни преподаватели създават и обучителни.
Представените данни в това изследване могат да се обобщят по
следния начин (Таблица 1):
Таблица 1.
Предпочитани електронни ресурси според проведено анкетно проучване
сред участниците в IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, 2016
Вид електронни ресурси
Електронни учебници на
издателства

Най-често посочвани
Булвест 2000, Просвета
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Български образователни
Уча се”, „Уча български”
сайтове
Чуждестранни образовател- makemegenius.com, learningapps.org,
ни сайтове
csunplugged.org/en/,
earnenglishkids.britishcouncil.org
Групи по интереси в социалните мрежи
Обучителни игри

Споделени учебни ресурси
Специализиран софтуер

Софтуер за създаване на
учебни ресурси
Учителски портали и блогове

Учители за Учители
„Житената питка”, „Дядо вади ряпа”,
„Буквенка”, „Цифренка”, „Къща на игрите”, „Сметалко и цифрите”, „ИТИ в детската градина”, engames.com, zondle
чрез VBOX7, YouTube, SlideShare
мултимедийни образователни пакети на
Сирма Медия, „Envision” и „Jumpido”,
„Mike teaches“
Quia, Quiz Star
bglog.net/nachobrazovanie,
theteacherscorner.net.

Образователни сайтове
Образователните сайтове са сред основните компоненти за структуриране на дигитална образователна среда. Свободните електронни
ресурси в тях улесняват достъпа на учителите до съществуващото образователно пространство, предлагат възможности за споделяне и обмен на добри практики, както и за създаване на общности с близки интереси и цели, свързани с българското училище.
В Таблица 2 са систематизирани някои от най-често използваните
български образователни сайтове за целите на обучението по природонаучните дисциплини в началното училище.
Таблица 2.
Български образователни сайтове, подходящи за началното училище
Наименование
Електронни
учебници

URL

Предназначение

https://www.mon.bg/bg/100428 Страница на МОН за
одобрени електронно
четими учебници. Някои
от тях са свободно достъпни, други изискват
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Дигитална
www.shkolo.bg
трансформация
на училища

Електронна
платформа за
обучение М365

https://www.microsoft.com/bgbg/microsoft-teams/groupchat-software

Видео уроци и
тестове

http://ucha.se
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регистрация. Учебниците се отварят в pdf формат, но не всички могат
да бъдат ползвани
offline.
Сайтът разполага с голям набор от ресурси за
обучение, качени в
платформата от учителите. Ресурсите могат да
се филтрират по учебен
предмет, училище, клас
или преподавател и
могат да се ползват само
от регистрирани учители. Платформата ще
дава възможност и за
виртуална класна стая.
Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна
стая. Тук могат да се
съхраняват множество
дигитални учебни материали, които да бъдат
достъпни за учениците
по всяко време. Учителите могат да създават и
използват онлайн тестове с възможност за обратна връзка с учениците. Учителите могат да
изнасят уроци онлайн и
да споделят екрана на
своя компютър. Всички
ученици могат да участват в урока чрез говорене или чат.
Най-големият проект с
видео уроци и тестове,
по всички изучавани
предмети и за всички
класове. Регистрацията
е с платен абонамент.
Има възможност за регистрация от името на
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Електронно
обучение

https://www.mozaweb.com/bg/

Онлайн тесто- https://www.bgtest.eu/
?f=list_tests&class=4&predme
ве
t=6

https://www.smartest.bg/explor
e

Видео филми
Канал Академико в YouTube

https://www.youtube.com/chan
nel/
UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNa
w

Създаване на
мултимедийно
съдържание

https://learningapps.org/index.
php
?overview&s=&category=0&t
ool=
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ученик, родител или
учител. След всеки видео урок, има проверителен тест.
Платформа за електронно обучение. Услугите
изискват регистрация
или са платени. Включва Електронен дневник
– mozaLog; Интерактивна дъска за учители –
mozaBook; Интерактивни ресурси за обучение
– mozaWeb; дигитални
учебници, образователни видеофилми, 3D
клипчета, обучителни
игри; електронни карти
за интерактивни дъски –
mozaMap.
Страниците предлагат
онлайн тестове по „Човекът и природата“ и
други учебни дисциплини за ученици от 4 до 12
клас.
Канал в YouTube с безплатни филмчета, подходящи за учениците по
„Околен свят“ и „Човекът и природата“ в начален етап на обучение.
Клиповете са систематизирани по класове и
учебни предмети.
LeaningApps е Web 2.0
приложение, което се
използва за създаване на
мултимедийни и интерактивни образователни
модули. Платформата
дава възможност да се
ползват материали, създадени от други потребители, както и разнообразни възможности за
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Забавна наука
вкъщи

https://www.facebook.com/
STEAMzabavnanauka/

Научнообразователен
център STEAM

https://www.facebook.com/
steam.shume

Блог на общност „Начално
образование“

https://bglog.net/nachobrazova
nie/

Сдружение на
българските
начални учители

http://www.sbnu.org/

Тайните на
света

http://www.worldstory.net/b
g
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създаване на собствени
материали.
Страницата предлага
информация за явления
и процеси в природата,
различни опити, подходящи за демонстриране
с подръчни материали.
Опитите и обясненията
на явленията и процесите в природата са подходящи за учениците в
начален етап на обучение.
Страницата предлага
полезни материали,
информация за конкурси, подходящи за ученици 1-4 клас.
Блог на началните учители за споделяне на
материали, разработки и
идеи.
Страницата е изключително важна и полезна
за всеки начален учител.
Освен предлаганите
помагала, информация
за обучения и тестове,
много ценна е секцията
посветена на състезанията, организирани от
сдружението, които
обхващат всички учебни
предмети. Поддържа се
база данни с тестовете
от предходни години.
Тези тестове могат да се
използват като добра
подготовка за ученици
1-4 клас.
На страницата е събрана
информация за основните домашни животни,
животните от саваната и
някои горски животни с
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Светът около
нас

Детски портал

Сайт за любознателни деца

У дома

техните малки. Сайтът е
удобен да се ползва за
изготвяне на презентации, доклади или викторини, отнасящи се до
околния свят.
http://ocolonas.webnode.co На тази страница се
намират тестове, упm/
ражнения и материали
по учебните предмети
„Роден край“ и „Околен
свят“ в 1-2 клас.
Утвърден и добре позhttp://az-deteto.bg
нат детски портал, в
който децата могат учат
и да се забавляват. Материалите са подходящи
за извънкласни занимания по природонаучните
дисциплини при учениците 1-4 клас. Има и
информация за различни
детски конкурси.
Страницата, както поhttp://www.lyuboznaiko.co
казва името, е насочена
m/
да помага на децата да
усвояват знанията по
увлекателен начин, под
формата на игра. В категорията „Забавна наука“
са показани интересни
опити по „Околен свят“
и „Човекът и природата“
с евтини и подръчни
материали. Разказани са
увлекателни факти и са
дадени разбираеми
обяснения на различни
явления.
https://www.activityvillage.co.u Уебсайт с различни
k/
страници, където са
включени разнообразни
http://www.activityvillage.co.uk
материали, подходящи
/learn_to_draw_animals.htm
за учениците по прироhttps://www.activityvillage.co.u донаучните дисциплини
в начален етап на обуk/
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science-and-nature

Забавен сайт
„Крокотак“

Помощни материали за ученици със специални образователни потребности

чение.

http://krokotak.com/2012/04/ В секцията: „Как се
рисува“ децата по заниkak-se-risuva/

http://www.alterco.bg/

мателен начин се учат
да рисуват. Дадените
идеи могат и да се апликират с прости геометрични фигури – изрязани от разноцветни,
гланцови хартии. Предлагат се идеи за учебни
дейности в задължителните часове и в извънкласни занимания по
природонаучните дисциплини с учениците в
начален етап.
Сайт електронен магазин за улесняване на
ученето и развитието на
деца и ученици със специални потребности.
По-голямата част от
продуктите могат да се
ползват за улеснение на
всички деца от предучилищна възраст и първи
клас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бързото развитие на дигиталните технологии и навлизането им в
различни сфери на живота поставят нови изискания и пред съвременното образование. За успешното обучение са от изключителна важност
правилният избор на форма на обучение и правилно подбрани електронни ресурси. За днешните ученици, умело боравещи с дигитални
технологии, е важно да бъдат обучавани по начин, който да предизвиква интереса им, да стимулира творческото им мислене, вместо механично запаметяване на факти. Иновативните технологии създават интерактивна образователна среда, отговаряща на потребностите и изискванията на съвременните ученици и на образованието като цяло.
Следващите етапи на изследването ще бъдат насочени към изграждане и експериментиране на модел за обучение по природонаучните дисциплини в начален етап на основната образователна степен, в
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условията на дигитална образователна среда с комбиниране на присъствена и дистанционна форма на обучение.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА
ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В
АНГЛИЯ
Мария Петрова Темникова
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATIONS RELATED TO THE EXPECTED RESULTS FROM THE EDUCATION
IN MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS IN BULGARIA AND
ENGLAND
Maria Petrova Temnikova
Abstract. Education as a process includes training, upbringing, and socialization. Different factors affect it including the economy, social conditions, culturalhistoric, and educational traditions of the particular country and not in last place
development of science.
The initial stage of Primary school is the basis of the educational system and
is very important for the cognitive and intellectual development of the students.
Every country has legal regulations that define the structure, the activities,
and the forms for pedagogic interaction between the students and the expected
results from the education in mathematics of the Primary school students.
This article analyzed the legal regulations that outline the expected results
from the education in mathematics in Primary school in the Republic of Bulgaria
and England. Comparative analysis of these results is presented in the article as
well.
The performed analysis regarding the level of development of mathematical
knowledge, skills, competences, and competencies as well as the comparative
analysis of the legal documents related to the education in mathematics of grade 3
students in the Republic of Bulgaria and England contribute to finding the pattern
in structuring the expected results from the methodical work and for identifying the
main similarities and differences between the two systems.
The similarities and the differences in the legal regulations related to the expected results from the education in mathematics in Primary school in both countries which have been identified during the research work are pre-condition for
improvement of the pedagogical interaction during mathematics classes and in the
methodical work of the Primary school teacher.
Keywords: education in mathematics, expected results, knowledge, skills,
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Introduction
The legal regulations related to the education in mathematics in Primary schools in the Republic of Bulgaria and England have got significant
importance for the overall mathematical training of the students. This article
aims to perform a comparative analysis of the expected results from the education in mathematics in the Primary schools in the Republic of Bulgaria
and England based on the related legal documentation and requirements in
both countries.
The research work adopted the following criteria:
First criterion: legal requirements related to the development of
knowledge and skills in the students regarding numbers.
Second criterion: legal requirements related to the development of
knowledge and skills in the students regarding the arithmetic operations of
addition, subtraction, multiplication and division.
Third criterion: legal requirements related to the development of
knowledge and skills in the students regarding mathematical quantities.
Forth criterion: legal requirements related to the development of geometry knowledge and skills in Primary school students.
This analysis would help the teachers during the education process of
students who started their education in one of the countries and later continued in the other. For example, the teachers will know which are the missing
knowledge and skill that they need to pay special attention to.
Additionally, this analysis can be used by the teachers to identify the
similarities and the differences in the educational content from one side and
the expected results from the education in mathematics in the Primary
school from the other and consequently to compare them. Also, the analysis
will show the teachers in which parts of the educational content they can
share innovative ideas for upgrading the methodology of teaching.
Literature review
In the course of the research work, the author did a theoretical analysis
of different legal documents. For Bulgaria, these are the Requirements regarding the results from the education in mathematics for Primary school
(2015) and Educational programs in mathematics for grades 1-4 (20152017). For England, the National educational program in mathematics – key
stages 1 and 2 of the Department of Education, England (2020) was ana52
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lyzed. The results from this analysis are presented below.
Data
The Primary school in England has two key stages – key stage 1 and
key stage 2. Key stage 1 covers the 5-7 years old students. These are the
first and second age groups. Key stage 2 covers 8-11 years old students.
These are from third to sixth age groups.
The analysis of the National educational program in mathematics for
Primary schools in England is presented below.
The expected results from the education are divided into six strands:
Number and place value, Number facts, Addition and subtraction, Multiplication and division, Fractions and Geometry.
In respect of the Number and place value strand, by the end of their
sixth year of age students acquire knowledge about numbers and the positional principle of writing them. They learn the meaning of each unit in the
written form of a 4-digit number and know the interconnections between
adjacent ordinal units – units and tens, know the meaning of each unit in a
3-digit number. During the fifth year of their education students study fractional numbers and know the meaning of the numbers two characters after
the decimal point.
The second is the Number facts strand. The students should be able to
count in forward and reverse order up to 10. During the second year of their
education, the students shall consolidate the knowledge and skills for addition and subtraction of numbers up to 10. At the end of the third year, the
students acquire facts about multiplication and division in the multiplication
tables with 10, 5, 2, 4, and 8. Students solve tasks for division with a singledigit divisor.
The third strand is the Addition and subtraction strand. By the end of
the sixth year of education, the students should be able to present the numbers up to 10 as a sum of two adding. They must be able to read, write down
and interpret equations with addition, subtraction, multiplication, and division. Also, the students should be able to add and subtract numbers up to
100 as well as 3-digit numbers using a vertical recording. They must understand the reverse relation between the arithmetic operations of addition and
subtraction. Students learn that two numbers can be connected additively or
multiplicatively. They solve tasks that include two unknown quantities.
The fourth strand is the Multiplication and division strand. The students must learn the multiplication tables with the numbers 2, 5, and 10.
They should be able to solve contextual problems, to apply known facts
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about multiplication and division. Students learn to apply the commutative
and distributive property of multiplication, multiply and divide integer
numbers by 10 and 100. Additionally, students learn written algorithms for
multiplication and division of 4-digit numbers with a one-digit number
without remainder and with the remainder.
Fifth is the Fractions strand. By the end of the sixth year of education
the students must be able to interpret and write down proper fractions, to
present one or several fractions of an integer number, that have been divided
into equal fractions. They can add and subtract fractions with the same denominator within 1. Also, students acquire knowledge to convert mixed
numbers into irregular fractions and vice versa, to add and subtract irregular
and mixed fractions with the same denominator. Additionally, students
should be able to find equivalent fractions and to understand that they have
equivalent values and positions in the linear number system. Students
should be able to compare fractions with different denominators greater than
1.
The sixth strand is the Geometry strand. Students should be able to
recognize the most common 2D and 3D shapes presented with different orientations. They acquire knowledge on how to recognize right angles and to
determine parallel and perpendicular sides. Students develop skills to draw.
They can say which geometry figures are equilateral triangles and which are
squares, find the circumference of regular and irregular polygons, finish
symmetrical figures or patterns/models to the line of symmetry. Also, students acquire knowledge and skills to measure angles in degrees and to
compare them, to draw the angle on a given degree measure. They calculate
and compare the area of rectangles and squares using standard measuring
units. Additionally, students can draw, compose and decompose figures according to given properties including size, angles and area, and solve related
problems.
In the Republic of Bulgaria, the expected results from the education in
mathematics in Primary school are presented in the educational programs
for grades 1-4 (2015-2017) and in the Requirements for the educational content in mathematics (2015).
The knowledge, skills, and competencies which students must develop
are separated into four competency Clusters: Numbers, Measurement, Geometry figures and bodies, and Modelling.
At the end of grade 1, students must learn the following from competency Cluster Numbers: to know the natural numbers up to 20 and the prin54
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ciple of composing the order of natural numbers; to perform the arithmetic
operations addition and subtraction with natural numbers up to 20. They
must understand the relationship between components and the result from
the arithmetic operations with the numbers up to 20; to read and write the
natural numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100. Students should acquire knowledge and skills to perform the arithmetic operations addition and
subtraction with the numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100 and to
make the difference between single-digit and 2-digit numbers.
At the end of grade 2 students must know from the competency Cluster Numbers the natural numbers up to 100 and the principle of composing
the order of numbers up to 100. They also should be able to perform the
arithmetic operations addition and subtraction with numbers up to 100 and
the arithmetic operations multiplication and division with single-digit (multiplication table cases). Additionally, students acquire knowledge to find
unknown addend and unknown multiplication factors.
At the end of grade 3, the students should know from competency
Cluster Numbers the natural numbers up to 1000 and the decimal positional
number system. They should be able to perform arithmetic operations addition and subtraction with natural numbers up to 1000 as well as multiplication and division of numbers up to 1000 with a single-digit number. Additionally, students acquire knowledge and skills to find unknown minuend
and unknown divisor and also they should recognize half, third, quarter and
tenth as parts of a whole.
At the end of grade 4, students should know from competency Cluster
Numbers the natural numbers above 1000 and the decimal positional number system. They should be able to perform the arithmetic operations addition and subtraction with natural numbers bigger than 1000 as well as multiplication and division with single-digit and 2-digit numbers. They should
acquire knowledge and skills to present numbers using Roman numerals and
to find unknown subtrahend and unknown divisors.
The second competency Cluster is Geometry figures and bodies. At
the end of grade 1, students should be able to recognize the geometry figures
section, square, triangle, circle, and rectangular. They also should be able to
recognize the element side and tip of the triangle, rectangular and square.
They should be able to draw sections by a given length in centimeters as
well as different studied geometry figures (excluding circles) on a square
mesh.
At the end of grade 2 students should be able to recognize the geome55
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try figures triangle, rectangular, and square and their elements and also to
determine the type of angles and consequently the type of triangles by their
angles.
At the end of grade 3 students should be able to recognize the geometry figures straight line, curved line, ray, angle, and their elements and also
to determine the type of angles and the type of triangles by their angles.
At the end of grade 3 students should be able to recognize the geometry figure circle and its elements. They should acquire knowledge and skills
to draw an angle by a given degree and a circle by a given radius. They
should be able to recognize the geometry figures cube, rectangular parallelepiped, sphere, cylinder, cone, and pyramid.
The third competency Cluster where the expected results are presented
is Measurement.
At the end of grade 1 students should know the measuring units for
length (centimeter), mass (kilogram), time (hour). They also should be able
to recognize the value of the Bulgarian banknotes and coins (lev, stotinka).
Students should be able to draw sections. They should operate with studied
measuring units of the same type (excluding the measuring unit for time)
and correctly use drawing tools (ruler in this case).
At the end of grade 2 students should be able to recognize the measuring units for length (decimeter, meter), time (minute, day, week, year), and
the relations between them. They should perform operations with the measuring unit decimeter and meter. They can find the circumference of a triangle, square and rectangular. The second graders acquire knowledge and
skills to use a ruler for measuring the sides of the geometry figures triangle,
square and rectangular.
At the end of grade 3 students shall learn the measuring units for
length (millimeter, kilometer), for mass (gram, ton), for time (century, second), and the relations between them. They should be able to operate with
studied measuring units of the same type (excluding those for time).
At the end of grade 4 students shall know the measuring units for angle (degree) and area (square millimeter, square centimeter, square decimeter, square meter, square kilometer, decare). They acquire knowledge and
skills to measure angles by given degree. They also operate with studied
measuring units of the same type (excluding those for time). The 4-graders
should be able to find the area of a rectangular and to correctly use the
drawing tools ruler, protractor, and pair of compasses.
The fourth competency Cluster is Modelling. At the end of the first
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year of study, using numeric expressions, students should be able to do
modeling of situations described with the relations “with …. more than …”,
“with… less than…”. They should be able to explain the results received
after solving a particular text task. They can read information from different
sources – text, illustrations as well as different schematic images.
At the end of the second year students using numeric expressions,
should be able to model situations described with the relations “… times
more” and “… times less”. They can solve text tasks with one and two calculations. They also should be able to explain the results received after solving a particular text task. They use the information presented in tabular and
schematic form.
At the end of grade 3 students, using numeric expressions should be to
model situations described with the relations “with … more than …”, “with
… less than…”, “… times more than …” and “… times less than …” (using
up to 3 calculations). They know how to describe situations from the real
world around them using a mathematical model (tasks related to buying and
selling as well as related to the circumference of figures). They can do reasoning over the results received from solving a text task and extract information from different sources – tables and drawings.
At the end of grade 4 students should be able to describe situations
from the real world around them using a mathematical model (tasks related
to buying and selling, finding the area of a figure, or a circumference of a
figure). They can do reasoning over the results received from solving a text
task and extract information from different sources needed to compose numeric expressions and text tasks.
Results
The comparative analysis of the expected results from the education in
mathematics in the Republic of Bulgaria and England offered the following
similarities and differences:
The duration of Primary school in the Republic of Bulgaria is four
years and students start their education at seven-years of age. In England,
the duration of Primary school is 6 years and students are 5 years old when
they start their education. Also, the duration of the Primary school in England is 2 years longer than the Primary school in Bulgaria.
One of the most important differences between the two educational
systems is the fact that the educational content in the Republic of Bulgaria is
systematized in four competency Clusters: Numbers, Geometry figures and
bodies, Measurement, and Modelling and in England the educational con57
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tent is systematized in six strands - Number and place value, Number facts,
Addition and subtraction, Multiplication and division, Fractions and Geometry.
Students in the Republic of Bulgaria study natural numbers up to and
above one billion as well as the arithmetic operations addition, subtraction,
multiplication, and division with them. Students are familiar with the positioning principle for writing down numbers. Differently, in England students
study in addition to these numbers, one-tenth, one-hundredth, and onethousandth of 1. In other words, they work with fractional numbers, compare fractions, etc., which is presented in the separate strand Fractions.
In respect of the knowledge in Geometry, the students in both countries study the plane figures section, angle, square, triangle, and rectangular
as well as bodies. Students learn to find the circumference of a geometry
figure. Another important difference between the two educational systems is
that in England students learn to find the area of irregular polygons. These
figures are not included in the educational program in Bulgaria.
In respect of mathematical quantities, the students in both countries
learn to measure length using different measuring units. They measure angles in degree, calculate the face of circumference and square, compare areas. The difference is that in England there is no separate strand for this educational content but in Bulgaria, there is separate competency Cluster Measurement for the purpose.
In both countries, students solve problem text tasks that include ratios
and relations as well as problem tasks that include two unknown quantities.
Conclusions
The analysis performed in this study including the comparative analysis of the legal regulations related to the expected results from the education
in mathematics in Primary schools in the Republic of Bulgaria and England
contributes to identifying the structure of the expected results and for presenting the main similarities and differences. All of this is a prerequisite for
improving both the pedagogical interaction during mathematics classes and
the methodical work of the primary school teacher.
Knowing well the expected results the teacher can determine which
part of the mandatory knowledge and skills in mathematics have been acquired by the students, what are their omissions, and consequently, take adequate measures to compensate for these omissions. Additionally, the teacher will understand how the achievement of the expected results in mathematics can contribute to the development of key competencies and what
58
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activities to plan for further achievements.
Good knowledge of the legal requirements related to the education in
mathematics in England helps for borrowing mathematical tasks from the
English educational content in mathematics and their use in the educational
process in Bulgaria. This also will help the exchange of methodology ideas
and innovations which will enrich and improve the work of the Primary
school teacher.
This opens new opportunities for international contacts leading to improvement of the methodical work of the Primary school teacher.
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ОБУЧЕНИЕ В ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ИГРИ
Галена Тодорова Терзиева
LEARNING IN INCLUSIVITY THROUGH PHYSICAL EDUCATION GAMES
Galena Todorova Terzieva

Abstract: The regulatory documents in Bulgaria related to inclusive education in the field of motor learning focus on the participation of children without and
with special needs in cooperation games. Preschool's and primary teachers face the
problem of being a party in the implementation of inclusive physical education.
This indicates that they have the appropriate competencies.
The purpose of the article is to identify the main difficulties experienced by
students in the specialty "Preschool and primary school pedagogy" in their academic training in the direction of planning and conducting physical education games,
which include children and students with physical disabilities, visual impairments,
hearing impairments and mental retardation
Keywords: students majoring in "Preschool and primary school pedagogy",
adapted physical education

УВОД
Според Наредбата за приобщаващо образование двигателното
обучение трябва да осигурява и насърчава участието на деца и ученици
с физически увреждания, нарушено зрение, увреден слух или умствена
изостаналост в колективни игри, което води до приобщаването им към
групата или паралелката (НПО, 2017).
Играта се появява в живота на всяко дете, пребиваващо в социално обкръжение, поради стремежа му към автономност и участие в живота на възрастните (Georgieva, 2018, p. 62). Игровата дейност се отличава с естествено-приложен характер, достъпност, тематично разнообразие, изменчивост на ситуациите, комплексно физиологично въздействие, емоционалност, комуникативност, възпитателно влияние и здравен ефект (Margaritov, 2014, p. 36–37; Momchilova, 2017, p. 22; Boeva &
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Ivanova, 2018, p. 31–32; Kavdanski, 2019, p. 8). Нейна разновидност, в
която преобладава двигателното съдържание и целите се постигат чрез
двигателни действия, са подвижните игри (Sevev, 1993, p. 24). Те имат
подчертано приобщаващ характер, тъй като дават възможност в двигателната дейност да участват съвместно и едновременно деца и ученици
без и със специални потребности. Правилно подбрани, подвижните
игри способстват за физическото и психическото развитие на всички
участници, възпитават морално-волеви качества, водят до емоционално и естетическо удовлетворение, подпомагат профилактиката на редица заболявания, тъй като възстановяват, укрепват и закаляват организма (Shapkova, 2002, p. 107–108). Подвижните игри са често използваните средства на физическото възпитание за работа с деца от предучилищна и с ученици от начална училищна възраст (Yordanova, 2002,
p. 22–23; Margaritov, 2014, p. 37; Momchilova, 2017, p. 21; Momchilova,
2018, p. 30–31). За да се реализират всички ползи и да се осигури успешното приобщаване, детските и началните учители трябва да познават и реализират различни подходи за адаптиране на подвижните игри
така, че да е възможно пълноценното участие на деца и ученици с всякакви способности.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Учебната дисциплина „Двигателен тренинг и адаптирана физическа активност“ се предлага на студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогическия факултет
при Тракийския университет – Стара Загора като избираема или факултативна от учебната 2014/2015 година. Основен акцент в симулативно-базираното обучение се поставя върху планирането и провеждането на подвижни игри, в които се включват деца и ученици с физически увреждания, нарушено зрение, увреден слух или умствена изостаналост. Студентите анализират възможностите за адаптиране на подвижни игри спрямо способностите и нуждите на участниците, структурират алтернативни концепции за провеждането им, оценяват коя ще
има най-голям успех и я реализират в симулативни условия.
На база изследванията на редица автори (Margaritov, 1999, p. 88–
90; Ivanova, 2010, p. 55–68; Shapkova, 2002; Rouse, 2009) са обособени
различните етапи в проектирането и осъществяването на приобщаване
чрез подвижни игри, които студентите използват по време на обучението си. Планът за работа е следният:
1. Избор на подходящата подвижна игра. Подборът на подвиж61
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на игра зависи от общите образователни задачи, които ще се решават в
даденото занимание по физическо възпитание. При включване на деца
и ученици със специални потребности трябва да се вземат под внимание и специфичните за тях задачи. Отчитат се физическите и психическите възможности на участниците към дадения момент, остатъчните им функции, наличието на предишен двигателен опит, достъпност
до помощници. Избягват се подвижни игри, в които са включени противопоказани за лица с конкретно увреждане двигателни действия.
2. Адаптиране на правилата на подвижната игра. За успешно
включване на деца и ученици с увреждания, се налагат изменения в
правилата на игрите в посока опростяването им. Възможни са промени
във вида дейност (от бягане към ходене, от бягане към придвижване с
инвалидна количка); брой участници (по-малко, повече); взаимодействие между участниците (изпълнение по двойки – детето с увреждане и
помощник); времетраене на дейността (по-кратко); дистанция (помалка) и др. Понякога се изисква въвеждане на допълнителни правила,
които да гарантират участието на деца и ученици със специални потребности в общата двигателна дейност.
3. Подготовка на мястото за игра. Най-важно е игрището да бъде максимално обезопасено. Възможни са всякакви промени в размерите му (по-голямо или по-малко), но границите трябва да са ясно
очертани, като според особеностите на участниците се използват ограничителни ориентири (зрителни, тактилни). Играещите се запознават
предварително с всички изменения на полето. Ако в играта се използват някакви съоръжения като врати, мрежи, кошове, греди, скамейки и
друг спортен инвентар, то те се подготвят, обезопасяват и адаптират
според възможностите на децата и учениците със специални потребности (по-високи, по-ниски, по-големи, издаващи звук, по-широки и
т.н.).
4. Подготовка на необходимите уреди. Необходимите за подвижната игра уреди се подготвят предварително. При включване на
деца с увреждания те се подбират или променят (топки, въжета, тояжки, ракети, хилки, перца и др.) така, че да са съобразени със способностите, нуждите и ограниченията им (по-големи, по-малки, по-леки, потежки, цветни, твърди, меки, звукови и т.н.).
5. Подготовка на помощниците. За успешното осъществяване
на приобщаване чрез подвижни игри често се налага участието на помощник. За по-малките деца той трябва да бъде специалист или въз62
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растен, инструктиран как да помага в зависимост от спецификата на
увреждането. За по-големите деца и ученици е възможно използването
на връстник или съученик. Ползите са безспорни и за двете страни.
При осъществяване на включването помощниците се инструктират да
дават възможност на децата и учениците, на които помагат, да се справят максимално самостоятелно с изпълнението на двигателните действия в подвижните игри.
6. Съобщаване името на играта и разясняване на правилата.
За успешното включване на деца и ученици със специални потребности в подвижни игри е нужно всички да разберат съдържанието и правилата им. Участниците със затруднения се поставят в строя спрямо
учителя така, че да им се осигури най-добра видимост, най-добра чуваемост или възможност за подпомагане при необходимост. Представянето на играта трябва да бъде образно, разбираемо, логично, последователно и методически съобразено с остатъчните функции на децата и
учениците с увреждания. Обяснението се съпровожда с показване на
всички придвижвания и с предварителни пробни преигравания, тъй
като неразбирането на правилата може да окаже отрицателно влияние
на възприемането и участието в подвижната игра.
7. Разпределение на ролите. Изпълнението на задължението на
водещ или капитан оказва сериозно възпитателно въздействие върху
децата и учениците. Така че в тази роля трябва да влязат колкото се
може повече участници, в т. ч. и тези със специални потребности. Децата и учениците с увреждания по-лесно могат да бъдат включени в
подвижните игри чрез поставянето им в по-статичните роли. Въпреки
това трябва да се търсят начини и да се насърчава участието им във
всяка дейност, когато това е възможно.
8. Разпределение по отбори. В много от подвижните игри правилата изискват участниците да са разпределени на отбори с изравнени
сили. Това е важно, но и трудно достижимо, ако в играта участва дете
или ученик с увреждане. За да се постигне, някои от участниците или
всички са в положението на децата или учениците със специални потребности – невиждащи, нечуващи, недвижещи части от тялото си.
9. Уточняване на сигналите за започване и приключване на
играта. Това е важно условие за провеждането на подвижни игри, в
които се включват деца и ученици с увреждания, тъй като в духа на
равнопоставеност сигналите трябва да са еднакви за всички. В повечето случаи те са звукови, но при участие на дете или ученик с увреден
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слух трябва да се заменят със зрителни.
10. Съдийство. Обективното и точно съдийство има особено значение в подвижните игри, в които участниците са разделени на отбори
и всеки се стреми към победа. Съдията заема удобно място, от което
вижда всички деца и не пречи на играта. При нарушение на правилата
се намесва своевременно.
11. Дозиране на натоварването. В зависимост от увреждането,
възрастта, психическото състояние на децата и учениците със специални потребности, както и задачите на подвижната игра, натоварването в
нея може да бъде различно. За да се регулира, трябва своевременно да
се получава информация за неговата величина. Най-достъпният начин
е чрез наблюдение на различни външни признаци в участниците – степен на зачервяване и изпотяване, честота на дишане, концентрация на
вниманието, координация на движенията, готовност за изпълнение на
двигателната задача и др. Причините за промени в тези показатели
трябва да бъдат внимателно преценени от учителя, че са резултат от
неадекватно за състоянието им натоварване, а не вследствие на здравословен проблем.
12. Приключване на играта и обявяване на резултатите. Играта приключва, когато се появят първите признаци на умора или се
намали интересът на участниците. Учителят трябва постоянно да следи
за състоянието на играещите, за да може своевременно да реагира на
всякакви изменения. Продължителността на играта зависи от нейния
характер, условията на провеждане и състава на играещите. Тъй като
при играчите умората не настъпва по едно и също време, е напълно
възможно някой или няколко участници да приключат играта предсрочно. При обявяване на резултатите от играта се прави кратък разбор
и се анализират допуснатите грешки.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Очаквани резултати от обучението са студентите правилно да
формулират общите и специфичните задачи на приобщаващото физическо възпитание и да подбират подходящите за решаването им подвижни игри. Да умеят да разграничават и осъзнават двигателните дефицити на децата с различна тежест на основното увреждане и да
адаптират правилата на игрите, мястото на провеждане, уредите и методите на двигателно обучение спрямо нуждите и възможностите на
участниците. Ефективно да планират и съставят различни варианти на
концепции за осъществяване на приобщаване чрез подвижни игри и да
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преподават оптималната в симулативни условия.
След проведената подготовка в областта на планиране и симулативно провеждане на подвижни игри, в които са включени деца и ученици с физически увреждания, нарушено зрение, увреден слух и умствена изостаналост, на преден план излизат основните трудности, които
изпитват респондентите в обучението. Голямо изпитание за студентите
се оказва да дефинират и адаптират задачите за заниманията по физическо възпитание, в които са включени деца и ученици със специални
потребности, както и да подбират и модифицират средства под формата на подвижни игри за решаването им. Дори и да разберат ограниченията, които имат тези лица, непознаването на игрите ги затруднява да
изберат най-подходящата – тази, която най-лесно може да бъде приспособена за съвместно участие. Когато правят приобщаващи модификации в правилата, променят напълно основното двигателно действие.
По този начин адаптираната игра вече не решава общата образователна
задача. Често в стремежа си да направят някакви изменения, вместо да
опростят правилата, респондентите ги усложняват допълнително. Същото важи и за мястото на провеждане на играта и необходимите уреди. Студентите правят излишни адаптации, защото не осъзнават, че
децата и учениците с нарушения могат успешно да се включат в основния вариант на подвижната игра, без да се налагат каквито и да е
изменения. Необходимо е да се акцентира върху факта, че изследваните лица не винаги предвиждат участието на помощници в двигателното
обучение, недооценявайки идеята, че това значително би улеснило
включването на децата и ученици със затруднения в колективни игри.
Поради спецификата на използваната терминология, различаваща се
значително от тази по другите учебни дисциплини, участниците имат
известни проблеми при терминологичното коректно описание на плана
за преподаване на приобщаващите игри и след това при изпълнението
му в симулативни условия. Студентите се затрудняват не толкова да
планират подходящите методи за двигателно обучение спрямо увреждането, колкото в осъществяването им в симулативна среда. За респондентите се оказва сложно да разпределят децата и учениците на отбори
с изравнени сили, тъй като не смеят да го направят чрез поставянето на
участниците в норма на мястото на участниците с увреждания, т.е. чрез
имитиране на дефекта. Не забелязват възможностите за включване на
децата и учениците със специални потребности във всяка една роля
поотделно в подвижните игри – дори и в ролята на съдия или помощ65
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ник на учителя. Колкото повече различни начини за участие на децата
и учениците с нарушения в определените роли се намерят, толкова повече концепции за приобщаване чрез подвижни игри се оформят. Респондентите често се ограничават до модифицирането на някои аспекти
на подвижната игра, и то в един единствен вариант. Големи са затрудненията им и в реалното осъществяване в симулативна среда на планираните конкретните дейности, свързани с организиране на подходящо
и безопасно участие за всички деца и ученици.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трудностите в планирането на различни концептуални варианти
за осъществяване на включване на деца и ученици с физически увреждания, нарушено зрение, увреден слух или умствена изостаналост в
подвижни игри и в организирането, координирането и контролирането
на дейностите по време на симулативното им преподаване така, че да
осигури подходящо и безопасно двигателно обучение за всички участници, се отдават на:
• неформираност в достатъчна степен на компетентности в сферата на теорията и методиката на физическото възпитание и приобщаващото образование. Дължи се най-често на подценяване на дисциплините, въпреки голямата им трудност. Също така при организацията на
обучението в тези области не са предвидени каквито и да е практически упражнения, свързани с деца и ученици с нарушения в реална среда.
Тези пропуски допълнително затрудняват студентите, защото първо
трябва да се наваксат и чак след това да се надграждат в посока успешното включване на деца и ученици със специални потребности в подвижни игри;
• липса на личен контакт с хора с увреждания и на опит в обучението на деца и ученици с нарушения. Студентите не могат да се поставят на мястото им и да разберат добре ограниченията и нуждите им
за успешното осъществяване на приобщаване чрез подвижни игри.
Извеждането на трудностите при обучението в приобщаване чрез
подвижни игри и възможните причини за това дават възможност да се
очертаят пътища за оптимизиране на подготовката на студентите от
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Промяната в обучението е наложителна, за да се постигне по-високо ниво
на формиране на компетентности за приобщаващо физическо възпитание и оттам да се осигури професионален успех в приобщаващото образование на бъдещите детски и начални учители.
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РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО: АНТИНОМИЧНИ ПОЛЕТА
НА НАУЧНИЯ ДИСКУРС
Елена Виталиевна Лавренцова
EQUALITY IN EDUCATION: ANTINOMIC FIELDS OF SCIENTIFIC DISCOURSE
Elena Vitalievna Lavrentsova
Abstract. The article examines the problem of equality in education through
the prism of the basic theoretical and conceptual approaches. The evolution of scientific discourse concerning various aspects of equality is presented. The central
focus of the author's attention is related to the analysis of the advantages and limitations of the „weak“ definition of equality, perceiving the nature of education
based on the competitive-oriented social perspective and assuming equal opportunities for participation in the competitive system for access to better and more prestigious education, and „strong“ interpretation that assumes that every child has
equal chances to acquire knowledge and develop its intellectual potential.
Key words: education, equality, social justice, democratisation, meritocracy,
egalitarianism

Днес, както и преди няколко десетилетия научните дебати, фокусирани върху проблема за равенство в образованието, не са загубили
своя интензитет и острота. От една страна, това се обуславя от нестихващия публичен и професионален научен интерес към обсъждане и
концептуализиране на по-широк кръг теми и въпроси, касаещи такива
фундаментални категории на социалния анализ като „социално равенство“ и „социална справедливост“, както и проекциите им в разнообразните сфери на обществения живот, а от друга – несъмнено са свързани
с дълбоката трансформация на мястото и ролята на образованието в
социума, с нарастване на социеталната му значимост в съвременните
икономически, политически и социокултурни условия.
Образованието през последните десетилетия все повече се превръща в един от основните двигатели на социално-икономическото развитие, ключов инструмент за намаляване на бедността, подобряване на
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равния достъп до пазара на труда, здравеопазването и други публични
блага. Образованието съществено повлиява характера и принципите на
социалните премествания и до голяма степен обуславя шансовете на
индивидите за по-добър живот. Оттук особено значение придобива
обществената потребност от намаляване дълбочината на образователните неравенства в образованието, тъй като липсата на равни образователни възможности и сериозната затрудненост в достъпа до качествено
образование негативно рефлектират както върху индивидуалния професионален и личностен потенциал, така и върху трудовата реализация
на работната ръка като цяло, ерозират социалната стабилност и свиват
възможностите за устойчив обществен растеж.
Четири са базовите основания, обуславящи търсенето на начини,
подходи и инструменти за намаляване на неравенствата в сферата на
образованието:
‒ морален императив: не може да се говори за оптимизация на
общественото състояние и обща хуманизация на човешките отношения
без осъществяване на реални стъпки по посока към осигуряване на основополагащите условия за пълноценно участие в живота на обществото за всеки индивид, изкореняване на социалните привилегии и изравняване на жизнените шансове, без стремежа към справедливо разпределение на благосъстоянието и намаляване на социално-класовите и
стратификационните различия.
‒ икономическо обосноваване: налице е засилване на връзката
на образованието с пазара на труда и нарастване на влиянието му върху икономическата подсистема на обществото като цяло чрез актуализиране на релацията между образователно-квалификационните характеристики на работната ръка от една страна и качествения потенциал
на трудовия пазар от друга, като условие за икономически растеж и
увеличаване на общественото богатство. Допълнително тенденцията за
цифровизация на икономиката в съвременния свят и внедряване на
иновациите в производствения процес способстват за повишаване на
изискванията към качеството и нивото на образователната подготовка.
‒ социално-политическо обосноваване: в контекста на реформиране на държавата на всеобщото благосъстояние особено важна роля придобива институтът на образованието. Подкрепата и развитието
на образованието се разглеждат като приоритет в контекста на гарантиране на равните възможности и социалните права. Редица фактори
допринасят за това – международната миграция, технологичните про70
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мени, застаряването на населението и др. Сериозните проблеми, в т.ч.
и икономическият спад, предизвикани напоследък от COVID-19 кризата, също извеждат образованието на преден план, тъй като само по себе възстановяването след тежките последици на пандемията важно е да
върви в унисон с принципите на справедлива социална закрила, икономическо и социално сближаване. А това не може да се реализира без
приобщаващо образование, без постигане на достъпността на качествени образователни ресурси за всички. Акцентът също така се поставя
върху осигуряване на достъп към непрекъснато професионално образование както за младите хора, така и за възрастните. Като особено
рисков тук се възприема низшият стратификационен слой на населението, обхващащ неквалифицираните работещи, групи в неравностойно
положение, чието образование и обучение изискват допълнителна концентрация на обществените усилия и политическата воля на управляващите.
‒ общ световен тренд, отразяващ разширяващите се процеси на
демократизацията на обществено-политическия живот. Първо, образованото население съставя ядрото на политическата сила на демократичните страни, които се стремят към развитие. Без знанията за това,
как изобщо са устроени процесите в една или друга сфера, било професионална или политическа, невъзможно е квалифицираното мнение,
което се изразява посредством гласуване или придържане към някаква
позиция. Второ, образованието способства за развитието на близките
към него институти, такива като морал, възпитание и др. Това позволява да се говори за качествено подобряване на положението на населението и развитие на системата от ценностите (Gimpelson, 2016).
Преди обаче да се търсят начините за нивелиране, заглаждане на
неравенствата в образованието и да се обсъждат различните варианти
за разрешаването на този проблем, е необходимо да се уточнят концептуалните схващания, основните идейно-теоретични представи, формиращи както изходната рамка на научния дискурс, така и понататъшната му еволюция. Централно място в дискусиите за равенство
в образованието заема въпросът относно степента и мярата за реализиране на равенството по отношение на образователните възможности.
Въз основа на това се оформят два антиномични полюса на разбирането: слабата трактовка, възприемаща природата на образованието през
призмата на конкурентно-ориентираната социална перспектива и
предполагаща равни възможности за участие в състезателната система
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от тестове и изпити за достъп към по-качествено и престижно образование, и силната трактовка, която допуска, че всяко дете има равни
шансове за получаване на знания, в т.ч. тези от по-висок когнитивен
порядък, и развитие на интелектуалния си потенциал (Crosland, 1962).
Квинтесенцията на втория подход най-удачно и най-лаконично изразена от Джон Гудлат: „Трябва всички деца да бъдат обучавани добре“
(Goodlad, 1996, p. 87).
„Слабото“ тълкуване се базира върху идейните положения за
вродени способности на индивида, които трябва да бъдат подкрепени и
усъвършенствани чрез образованието. Именно към такова виждане са
се придържали радетелите на публичното образование и създателите
на първите държавни училища в САЩ (Brick, 1993). Слабата трактовка
като цяло отразява либералните ориентации с характерното за тях превъзнасяне на пазара и пазарните ценности и фактически води към меритокрация (в идеалната ѝ, евристична перспектива), към такъв тип
общество, в което реален достъп към механизмите на властта получават най-заслужилите, най-достойните, респективно тези с най-висок
интелектуален капацитет. Меритокрацията служи като израз на специфично икономическо и обществено-политическо устройство, при което
икономически, социални и политически изгоди и блага се разпределят
съгласно интелектуалните постижения. Тези, които най-добре проявяват себе си в образованието, достигат до най-престижните, авторитетни и високоплатени длъжности в обществото и икономиката (Evetts,
1973).
„Силният“ вариант произтича от вярата във възможностите на
образованието да подобри човешката същност. Подобни възгледи провъзгласява и последователно отстоява Джон Дюи. Допълнително задълбочаване и обосноваване те получат в произведенията на привържениците на психологията на развитието (Лев Виготски и др.). С особен пиетет адептите на силната интерпретация възприемат и лансират
педагогическите идеи за прогресивно възпитание и обучение. Изхождайки от прогресистките си схващания, те поставят под въпрос селективните форми на организация на образователната система, имплицитно приемаща меритократичния идеал, и насочват търсенията си към
максимално интензифициране на педагогическата ефективност на преподаването и обучението. Оптимистичният заряд на дадената интенция
обаче се сблъсква с перманентно нарастване на обществените експектации по отношение на педагогическите технологии, на тяхната инова72
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тивност и ефикасност, които често граничат със свръхочаквания.
С оглед максималното оползотворяване на егалитарния (в положителния смисъл на думата) ресурс на силната трактовка при едновременно запазване на водещата роля на „слабия“ вариант, възникват научно-практическите търсения по посока на различни конвергентни
форми. Централният фокус тук е омекотяването на радикално заявената конкурентност на образователните постижения, очевидно присъща
на слабата трактовка. Следвайки подобен стремеж, някои страни прибягват до конструиране и внедряване на различен тип смесени или
комбинирани системи, когато в началната степен на обучение акцентът
се поставя върху използването на „силната“ дефиниция на равенството
със стремежа към задължително завършване на началния етап на образованието от всички деца, а състезателността се въвежда през следващите етапи.
Във Франция например за горната училищна степен са разделени
понятията за количествена и качествена демократизация на образованието. Количественото разбиране може да се разглежда като „слаб“
вариант на силната трактовка, тъй като тук става дума за ръста на образованието, за разширяване обхвата в образованието на даденото поколение деца и младежи (Cherednichenko, 1994). Качествената демократизация на свой ред се оказва близка до „слабия“ вариант в схемата
на Кросленд и отразява интенцията към постигане на такова положение, когато маршрутът на децата в системата на училищното образование зависи само от техните заслуги (Crosland, 1962, p. 107). Но и комбинираният вариант често попада в клопка на демократичните си намерения, понеже осигуряването на прозрачно и конкурентно преминаване към следващия етап на обучението може само да засили неравенството в образованието, ако не бъде предшествано от етапа с меритократичното разпределение на услугите.
Като цяло „слабата“ дефиниция на равенството се сблъсква със
сериозни трудности и ограничения при решаване на въпроса, свързан
със социалната справедливост и достъпа до качествено образование за
всички категории от населението, понеже превъзнасяйки ефективността и справедливия характер на конкуренцията на способностите, интелектуалните качества и образователните постижения, оставя настрани
болезнената тема за влиянието на социално-икономическия статус,
културния капитал и цял ред други екзогенни социални детерминанти
(наред с ендогенни) върху развитието на детето и респективно шансо73
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вете му за успешен училищен маршрут. Това поражда немалко опити
за модифициране на самия подход чрез внедряване на определени коригиращи форми, предполагащи в частност предоставяне на помощ
през етапа на подготовката за училище или предоставяне на втория
шанс за участие в конкуренция за тези индивиди, които не са се справили с меритократичната надпревара през първия етап.
Силната трактовка в стремежа си да преодолее слабостите на
„слабия“ вариант на равенството, призовава към засилване ролята на
държавата за осигуряване на равен достъп до образователните ресурси
и качествено образование чрез внедряване на механизмите на максимилизация (държавата така разпределя образователните ресурси и устройва образованието по такъв начин, че да максимизира шансовете на
децата като бъдещи граждани) и изравняване на шансовете (увеличаване на шансовете, особено стартовите възможности за децата със социални и други проблеми) (Gutman, 1987). „Силното“ равенство в своята ярко изразена демократична насоченост се сблъсква обаче с много
сериозен проблем, който засяга децата от нискостатусните групи и общности и изисква гъвкави подходи за решаване. От едната страна, те
притежават ограничен културен опит и недостатъчно развити речеви
навици, което в значителна степен затруднява състезанието им с децата, имащи по-различна социално-класова принадлежност. От другата
страна, тяхната мотивация към образователния процес и високите училищни постижения също е понижена.
Един от възможните подходи към изравняване, гравитиращ около
умерените схващания, се основава върху теорията на репрезентативните групи (Robinson, 1981). Главната идея на тази теория е свързана с
постигане на адекватна репрезентация на представителите на различните социални слоеве и страти в полето на образователната система,
покриваща всички образователни равнища, пропорционално на общото
им представителство в обществото. До голяма степен това е отразено в
политиките на афирмативните мерки или „позитивна дискриминация“,
реализуеми в САЩ и някои други страни, където на децата от дискриминираните по-рано миноритарни общности и уязвимите групи се предоставят определени форми на подкрепа – финансово-материална,
консултативна и др., както и определени привилегии чрез например
процедурите на квотиране при кандидатстване. В рамките на дадения
подход акцентът се поставя също и върху специализираните програми
за подготовка на децата към училище или към всеки следващ етап на
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обучението. Последователно прокарване на подобните концептуални
схващания и произтичащите от тях мерки неминуемо води не само към
необходимостта от перманентно прецизиране на използваните критерии за определяне на облагодетелстваните малцинства (по-често става
дума за видими такива – visible minorities), но и към примата на груповите права спрямо индивидуалните, което влиза в противоречие с основополагащите принципи на либерално-демократичната идеология.
В още по-засилен вариант апелът към изравняване на шансовете
намира своето въплъщение в идейното положение за равенство не само
на образователните възможности и условията на обучението, но и на
резултатите. Последните обаче могат да се третират по различен начин. Често използва се определен стандарт на образованието, който
предполага овладяване на основните образователни програми и постигане на определено ниво на образованието. Фактически иде реч за усвояване на базовите знания и умения, на фиксирания съдържателен
минимум. Наред с това резултатите могат да се разглеждат и през
призмата на по-големите, предимно лявоориентирани обществени
очаквания, и тогава въпросният минимум се обвързва с овладяването
на компетенциите от по-висок порядък, които дават възможност на
всички да участват в живота на демократичното общество (Gutman,
1987).
Имплицитно представата за минимума се съдържа във всички образователни системи дотолкова, доколкото това отразява приетите
държавни образователни изисквания и е свързано с документално подплатената демонстрация на определени образователни постижения.
Теоретично звучи добре, но на практика възникват множество неясноти и разминавания относно конкретното определяне на съдържанието
на подготовката и съдържанието на обучението, относно обвързване на
минимума дори в базисния му вариант със съответната система за оценяване, същото касае начините и методиките за количествено измерване на резултатите от обучението. Ненапразно призивите към силното
равенство в повечето случаи остават чисто декларативни, тъй като реалното внедряване на така дефинирания минимум се оказва изключително трудно постижимо. Като цяло тази позиция в своя краен израз
изисква не само еднакво обучение за всички, но и осигуряване на еднакво учене (Howe, 1994.)
Реализацията на силната трактовка на равенство се оказва изправена пред редица много съществени проблеми, повлияни и от вътреш75
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ноинституционалното естество на образователната система, и от външните фактори, препращащи към по-широк социален контекст. Първо,
всякакви опити за разширяване на възможностите за вертикална мобилност чрез механизмите на образованието рано или късно се сблъскват с дълбоката съпротива на родителите от привилегированите социални слоеве, които на всяка цена се стремят да запазят своите класовостратификационни предимства, адаптирайки стратегиите си по увеличаване на културния капитал на семейството към новите обществени
условия. Второ, силният вариант на равенство не само предявява изключително високи професионални и квалификационни изисквания към
всички представители на учителското съсловие, но и разчита на активно позиционирана професионална подкрепа и солидарност в учителската общност. Трето, има основателни опасения, че съществуващото
образование е нерелевантно за голям брой ученици и техните родители, които в редица ситуации просто се отказват от наличните възможности.
Тук може да се проследи постепенната трансформация на разбиранията относно самата природа на равенството в образованието, която
насочва научните дискусии към нова плоскост на размисъл: все понастойчиво се повдига въпросът за предефинирането на равенството в
условията на нарастващата поликултурност на социума на фона на
опазване на демократичните принципи в образованието и гарантиране
на гражданските права (Gutman, 2004). Разчупването на монокултурния
формат на съвременните държави, свързан със сериозното увеличаване
на културното разнообразие както в рамките на националнодържавното образувание като цяло, така и в училищната общност, отразяваща пъстър в етнокултурно отношение състав на децата в класните стаи, отваря пътя на все по-често звучащи съмнения в целесъобразността да се следва един културно-образователен идеал, еднакво приемлив и пожелателен за представителите на всички обществени сегменти. Универсализмът на задължителните образователни изисквания
се сблъсква с плуралистичността и партикуларността на съвременния
живот, а представата за единствено правилната образователна траектория, латентно присъстваща във всички корекционни идеи и форми,
започва все повече да се проблематизира от гледна точка на примата на
различието спрямо доскоро доминиращата тъждественост.
Като накрая зазвучават доста смели призиви към пълен отказ от
каквото и да било единообразно движение в полето на училищното
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образование, открито прокламируеми най-вече от привържениците на
постмодернизма. Според тяхното виждане демократичният принцип не
задължава децата да бъдат изравнявани нито на „входа“, нито на „изхода“. Подобна идейна позиция влече след себе си допускането, че не е
нужно да се харчат еднакви средства за всяко едно дете. Демократичната интерпретация на равните възможности изисква не математически
определяемо равенство, а предоставяне на такова образование на всички деца, което им дава възможност ефективно да участват в демократичния процес. При това важно е да се има предвид, че самото определяне на адекватността на образованието в участващата демокрация се
променя с течение на времето и се различава в различните страни
(Gutman, 1987).
По същество изследователите от постмодернисткото крило предлагат коректно да се диференцират идеите за равно и справедливо разпределение на образователните ресурси в рамките на традиционните
разбирания за училището и неговата институционална природа, от равенството на възможностите за получаване на образованието от различен тип и естество, необходимо за различни хора. Точно последното
служи като реален израз на демократичните представи за равни образователни шансове. С оглед на реализацията на дадения подход акцентът се поставя не върху разширяването на достъпа до образованието, а
върху дълбока, коренна промяна на самото образование по посока максимално персонализиране и индивидуализиране на предлаганите образователни продукти и услуги, което в перспектива води и до значително разнообразяване на възможните образователни траектории.
Това предполага, от едната страна, сериозна професионалноличностна трансформация на учителя, който насочва своите усилия не
към преподаване на унифицираните елементи от съответното учебно
съдържание, а към разбиране на това, какъв трябва да бъде този специфичен учебен материал, който е необходим за едно или друго дете в
класа. А от другата страна, включва разработването на алтернативните
учебни планове и разнообразните форми на педагогическата и институционална подкрепа на учениците от миноритарните общности
(Noddings, 1992).
Като цяло в подобно концептуално виждане се съдържа много
интересна и продуктивна идея за разнообразяване на образователните
пътеки, а също и траекториите на вертикалната социална мобилност.
Но наред с отчитане на несъмнената демократична насоченост на да77
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дения подход, при това съзвучна на новите социокултурни и образователни реалии със заострен публичен и научнодискурсивен интерес към
проблема за различието и другостта, трябва да бъде отбелязана неговата нееднозначност, известна теоретична уязвимост от гледна точка на
социалните и икономическите последици от плурализма на образователните траектории за конкретния индивид. Това общо взето демонстрира дълбоката амбивалентност и противоречивост на всеки дискурс, а
в конкретния случай показва пластичността и смисловата променливост на така дефинираното равенство в полето на образованието – от
приемане на равноценността на многовариантните образователни траектории до неволното примиряване с диференциращите и стратификационните процеси в образованието при условие, че всички избирани
траектории дават възможност за участие в гражданския живот. Ясно е
така или иначе, че без определянето на степента и пълноценността на
това участие през призмата на социалното движение нагоре и кариерното развитие не е възможно да се осмислят институционалните и педагогическите механизми за решаването на дадения проблем.
Силната трактовка обаче предизвиква критиката не само отляво,
но и отдясно, превръщайки се в обект на сериозни нападки от страна
на по-консервативно ориентираните социални мислители. Последните
са на мнение, че училището не е в състояние да елиминира социалното
неравенство, дори повече, зад подобни стремежи към равенство винаги
стои намерението за изравняване, граничещо с уравнивиловка, и борбата с открояващите се на фона на общото усреднено ниво по-високи
постижения и успехи. Оттук се прави извод, че егалитаризмът винаги е
съпроводен от понижаване на образователните изисквания и стандарти. Като примери за такава педагогика, която не стимулира интенция
към висшите постижения на човешкия дух и култура, се посочват някои нови педагогически направления, подходи и технологии, които
поощряват мнението на децата, тяхното самоизразяване.
Изхождайки от алтернативните схващания, представителите на
неоконсервативните научни среди подчертават необходимостта от
подкрепа на селективните училища за най-способните и високомотивираните ученици (Cooper, 1980). Разбира се, дори такива „охранителни“ статуквото твърдения не са лишени от смисъл дотолкова, доколкото успяват да уловят реалните трудности, с които се сблъсква образователната политика в търсенето на баланса между меритократията и
усредняването, носещо в себе си скритите медиократични тенденции.
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Аргументите на противниците на силното равенство са свързани с идеята за защита на високата култура в едно демократично общество – с
акцент върху нейната достъпност за тези, които са способни да я усвоят, съпроводена от активно противопоставяне на засилващите се позиции на масовата култура, в т.ч. в пространството на училището, които
водят до отслабване на самото образование.
Другите аргументи касаят принципите на индивидуалната свобода и почиващите върху тях механизми и процедури на демократичния
избор на учебното заведение, предполагащи наличието на разнообразни типове на образователни организации (не само държавни, но и частни) в рамките на пазарноориентираната образователна среда. Допълват ги идеите относно това, че частните училища, макар и да изглеждат
съмнителни от демократична гледна точка, понеже способстват за възпроизводство на образователните неравенства, е необходимо да бъдат
запазени, понеже не само изпълняват функцията на гарант на високите
образователни постижения, на индивидуалните права и свободи, не
само показват пътищата и начините за максимално задоволяване на
ученическите и родителските експектации, но и противоборстват на
установяване на държавния монопол, ограничавайки чрез това тенденциите към тоталитаризиране, бюрократизиране и прекомерно индоктриниране на образователната система. Именно в това най-ярко се проявява присъщият им демократичен заряд. Интенцията към максимално
използване на конкурентния потенциал на частните училища при едновременно разширяване на възможностите за достъп до найвисококачествените и престижни учебни заведения довежда до поява
на системата за образователните ваучери в редица държави по света,
но и тя въпреки своята очевидна демократичност, с течение на времето
се оказа свързана с множество нееднозначни последици и ограничения,
в това число такива, които водят до засилване на определени форми на
неравенството.
Важно е обаче да се подчертае следното: въпреки наличието на
немалко значими доводи и аргументи критиката на силната трактовка
постепенно загубва своята убедителност, особено в светлината на данните от провежданите напоследък изследвания, които все повече опровергават твърденията за висока ефективност на състезателните, релевантни на пазарната конкурентност, подходи в образованието. Като
особено обнадеждаващ изглежда опитът на скандинавските страни,
където се отрича конкуренцията между учениците като израз на нера79
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венство и непродуктивен характер на обществените отношения, от
който страда не само отделната личност, но и обществото като цяло
(Braathe & Otterstad, 2014). Създавайки такъв тип образователни системи, които са достъпни за всички и в които се осигурява относително
равенство на образователните възможности и резултати, тези държави
постигат не само лидерските позиции в световните образователни класации, но и високо равнище на общото благосъстояние. При това не
само страните от Северна Европа показват толкова значима еволюция
на образователните системи по посока към равенството и осигуряем
чрез това забележителен образователен и социален напредък. Системите на образованието в Китай и Виетнам днес демонстрират, че може да
бъде постигнато много повече, отколкото може да се предположи, изхождайки от нивото на доходите, благодарение на постоянно съсредоточаване на вниманието върху обучението въз основа на равенство.
В заключение може да се каже, че полюсността в дискусиите за
равенство все още не е преодоляна, а редица въпроси, свързани с изясняване на източниците на образователните неравенства, с действието
на механизмите, засилващи или отслабващи неравенствата на различни
равнища на образователната система и в различни образователни и
социални контексти, все още се нуждаят от задълбочен и прецизен
анализ. Относително слабо е разработен и въпросът относно характера
на взаимообусловеност и взаимовлияние между образователните неравенства и демократичните ценности. Не е изследван в достатъчна степен и проблемът за равенството в една по-плуралистична социална
перспектива, изискващ адекватна оценка на релевантните пътища, начините, допустимата мярка и възможните ограничения при осъществяване на диверсификацията на образователните траектории. Понататъшните проучвания в тази област биха дали тласък не само към
допълнително теоретично-концептуално изясняване и обогатяване на
очертаната проблематика, но и към практическите решения на множествени задачи по нивелиране на неравенствата в образователната сфера.
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РЕДУЦИРАНЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА С
МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СЕНЗОРНО-БАЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Дияна Паскалева Георгиева
REDUCTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH
MULTIPLE DISORDERS THROUGH THE APPLICATION OF
SENSORY-BASED INTERVENTIONS
Diyana Paskaleva Georgieva
Abstract: The article is devoted to empirical determination of the positive
effects of sensory-based interventions on the types of aggressive behavior in
children, in whose clinical picture there are more than one developmental
disorders. The sample included 9 children (7 boys and 2 girls) aged 4 to 6 years,
trained in specialized structures for educational support. The data obtained before
and after the use of sensory-integrative technology reflected the frequency of
negative behavioral reactions in 4 categories: verbal aggression, aggression
towards things, self-aggression, physical aggression towards others. The results of
the control experiment showed a strong downward trend in terms of negative
behavioral expression in the studied domains after the application of a sensoryintegrative therapy.
Key words: children with multiple disorders, aggression, sensory
integration, sensory-based interventions

ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Феноменът сензорна интеграция
Преди около четиридесет години американският логопед и
психолог Джейн Айрес в хода на мащабна изследователска дейност
достига до идеята за нарушеното функциониране на сензорните
системи, която привлича вниманието на редица специалисти, работещи
по проблемите на детското развитие. Задълбочените изследвания на
Айрес ѝ позволяват да идентифицира нов и неразкрит проблем,
възпрепятстващ развитието на всяко десето дете от световната
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популация (Ayres, 1972). В анализите се уточнява, че над 70% от
общата популация деца с някакви отклонения в развитието на речевата,
двигателната, емоционалната сфера, със затруднения в ученето,
поведението и комуникацията, притежават нарушение на сензорния
дял в организма.
Нито един сетивен сегмент от централната нервна система не
функционира самостоятелно и изолирано. Налице е непрекъснат
трансфер на информация от една сензорна система в друга. Допирът
улеснява визуалното възприятие, а зрението служи за поддържане на
равновесието. Зрителният компонент от своя страна позволява на
живото тяло да прецизира локализацията си в пространството и да
определи посоката на движение, което стимулира обучението.
Човешкият мозък има потребност от стимулация, която индуцира
процес на възбуждане и генерира функционална активност в мозъчната
кора. По този начин дихателният акт, приемането на храна,
мобилността, говорният акт, четенето и други активности стават
реалност. Оптималната доза стимулация довежда до увеличаване на
броя на връзките между мозъчните клетки.
От началото на своето раждане детето се развива в условията на
постоянна стимулация на усещанията от собственото тяло и
физическата
среда.
Неограничено
количество
информация
непрекъснато се транспортира от сетивата към мозъка. Церебралните
структури организират и селектират от входящия масивен
информационен поток най-важните и необходими сензорни сигнали.
Непрекъснатият поток нервни импулси от сетивата и вътрешните
органи е основен детерминатор на развитие на детската нервна
система. При здраво роденото бебе типично протичащият процес на
сензорна стимулация не поражда проблеми при формиране на
двигателната способност, речта, поведението.
За деца, които в началото на жизнения си цикъл са имали някакви
нарушения в сензорната стимулация (поради увреждане на ниво
сетивни органи, мозъчен ствол, малък мозък, нервни пътища и др. в
перинаталния период), процесът впоследствие се оказва недостатъчно
ефективен. Разстройството на сензорната обработка се дължи на
дисфункция в някоя от йерархически субординираните сетивни
системи. Начинът, по който детето анализира външната и вътрешната
информация, повлиява развитието на неговите емоционални
преживявания, мисловни модели и действия. Най-малките
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несъвършенства на мозъчната дейност могат да рефлектират върху
качеството на овладяваните социално-битови умения, на ученето,
социалната перцепция, взаимодействието, комуникацията. С възрастта
проблемите се мултиплицират и възникват трудности в цялостното
функциониране, в обучението и поведението.
Основните сензорни системи в човешкия организъм са зрителна,
слухова, вкусова и обонятелна. Тези т.нар. „външни“сетива реагират на
физическите стимули от околната среда. „Вътрешните“ сензорни
системи, които работят на подсъзнателно ниво и не подлежат на
контрол, са познати като интероцептивна, тактилна, проприоцептивна
и вестибуларна.
Базисът на детския интелект е сензорно-моторната дейност –
структурен елемент от теорията на Пиаже, дефинирана, илюстрирана и
потвърдена с многобройни експерименти (Piaget, 1971). Като придава
особено значение на ръцете за развитието на интелекта, швейцарският
психолог изучава техните движения при много малки деца на етапа
хващане на предмети. Изследователят стига до извода, че постепенно
се усъвършенстват фините движения на ръцете, овладява се
способността за координация между тези движения и зрението,
формира се емпирична представа за пространството.
Детето мултиплицира движенията, докато се автоматизират.
Паралелно в мозъчната кора протичат процеси, които оптимизират
движенията, усещанията, възприятията. Сензорно-моторният интелект
е фундаментът, върху който се изгражда невербалният интелект.
Човешкият мозък притежава удивителната способност да
адаптира сензорната информация към изискванията на околната среда
и потребностите на индивида. Той може да включва или изключва
диференцирано нервните вериги, за да регулира собствената си
активност и съответно, равнището на общата активност. Мозъчните
структури игнорират сензорната информация, която не е необходима
при изпълнение на определена задача. Излишните сигнали могат да
предизвикат хиперстимулация. От друга страна, когато информацията
е оскъдна, мозъкът търси допълнителни сензорни стимули. При всеки
човек в определен момент могат да се появят проблеми с перцепцията
и обработката на сензорната информация. Последното е особено
характерно за сензорния профил на децата, които имат комбинация от
нарушения на развитието.
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Особености на сензорното развитие при деца с множество
увреждания
Отличителен маркер в развитието на деца с множество
увреждания се явява нарушението на сензорната интеграция при
съхранени модуси на перцепцията. Патологията е в контекста на
интерпретацията на възприетия сигнал. Детето преживява дискомфорт,
без да осъзнава причината за това състояние, следствие на което
възниква реакция в отговор на физическото неудобство под формата на
социално неприемлива поведенческа експресия. При липса на
способност за интерпретация е възможно детето да не идентифицира
предизвикващия безпокойството сигнал, което може да доведе до
прекратяване на физическото му съществуване (на сигнала).
Дефицитите в сензорната перцепция на физическия свят
детерминират увреждане в сетивните системи. Не се генерира ясен
„образ“. Нарушава се ориентацията в пространствено-времевия
континуум, изкривява се цялостната картина на реалния свят, получава
се екстремална изолация на всякакви индивидуални усещания на
тялото, на звуковете, формите или цветовете на предметите.
При децата с множество увреждания се уточняват три типа
нарушения в качеството на обработка на често срещаните сензорни
сигнали (Hoekman, 2005):
I тип. Конкретен сензорен сигнал с нарушена „регистрация“ в
ЦНС не намира отговор в насочената към него реакция на детето,
докато в същото време се наблюдава реакция с по-голям интензитет
към друг сигнал на сензорната система.
II тип. Изразени смущения в модулацията на сензорните сигнали,
особено вестибуларни и тактилни, което е предпоставка за развитието
на гравитационна несигурност.
III тип. Нарушения в дейността на мозъчните структури, чието
предназначение е свързано със стимулиране на конкретно действие.
Като резултат, сензорно-интегративната дисфункция се проявява
чрез ограничения в поведенческия спектър: хиперфункция – под
формата на сензорна защита, хипофункция – във вид на сензорна
автостимулация.
Издига се хипотеза, че поведението на деца със сложна структура
на нарушението е обикновено персонална реакция на сетивния опит
(Watling et al., 2011). Дефицитът във функцията на сензорната
интеграция обяснява „странното“ поведение, което се манифестира с
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ритуали, стереотипи, автостимулация, автоагресия, отложена ехолалия.
Този вариант на „защита“ минимизира болката и дискомфорта на
детето, осигурява му възможност за контрол над ситуацията, формира
усещане за безопасност.
В сензорните системи, които включват слухови, зрителни,
обонятелни, тактилни, проприоцептивни, вестибуларни и вкусови
компоненти, могат да се регистрират различни отклонения,
представени в две основни дименсии: свръхвисока чувствителност
(хиперсензитивност) и свръхниска (хипосензитивност) чувствителност.
При някои индивиди двете проявления могат да съществуват
симултанно. Детайлното изследване на всяка сензорна област
поотделно позволява класифициране на трудностите, съпровождащи
децата с множество увреждания.
Симптоматичната картина на нарушената сензорна интеграция е
богато нюансирана: (1) Понижена или повишена чувствителност към
тактилни, зрителни, слухови стимули; значителни затруднения при
манипулиране с предмети; свръхчувствителност към различни
акустични, светлинни сигнали; затруднен процес на овладяване на
писмени и четивни умения; редуцирана способност за диференциране
на ляво – дясно; наличие на стремеж към поддържане на близка
дистанция спрямо друг човек; (2) Липса на средно ниво на проявена
физическа активност – тя е с максимален или с минимален заряд; (3)
Понижен или повишен мускулен тонус; (4) Проблеми в общата и
фината моторика – последица от неефективната координация на
движенията; (5) Затруднена концентрация на вниманието, прекомерна
импулсивност; (6) Бързо настъпване на телесна умора; (7) Нежелание
за иницииране на контакти с комуникативни партньори; (8)
Значителни затруднения в процеса на академично функциониране в
резултат на задръжки в развитието на речта и двигателната сфера; (9)
Слабо организационно поведение, неумения за планиране.
Качествено функциониращата сензорна интеграция обуславя
хармоничното и цялостното развитие на децата, пълноценната им
връзка с физическата и социалната среда. Формирането и
затвърдяването на едно понятие в менталните структури е тясно
обвързано с визуализация, докосване и вкусване на предмета, когото
обозначава. Само при това условие в мозъчната кора се осъществява
асоциацията между обекта и неговия знак. Частичното или пълното ѝ
отсъствие детерминира трудности в обучението на деца с тежки
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нарушения в развитието.
Познанието на детето за обективния свят се различава от това на
възрастните. Възрастният човек опознава света чрез своя интелект, а
детето – чрез емоциите и усещанията. От проведени наблюдения на 3–
5 годишни деца е установено, че тяхната познавателна дейност се
проявява най-напред в развитието на възприятието и осмислянето на
предметния свят (E. V. Plaksunova, 2009). До голяма степен това
обобщение може да бъде отнесено и към развитието на деца с
множество увреждания. В същото време ярко изразената сензорноинтегративна дисфункция прави невъзможно пълноценното обучение
на тези деца.
Агресията като форма на асоциално поведение при деца с
множество увреждания
Агресията и поведенческите проблеми са по-често срещано
явление при лицата с увреждания и в частност – с множество
увреждания. Социално неприемливите поведенчески модели се
проявяват предимно в ситуации на предявяване на „високи“
изисквания към децата или поставяне на „трудни“ за изпълнения
задачи. Изследователите се обединяват около позицията, че функцията
на подобно поведение може да се поддържа от инстинктивно бягство
от неудобната за тях обстановка (Progar et al., 2001).
Агресията може да бъде особено проблематична форма на
неадаптивно поведение. Тя винаги се проявява в социален контекст, в
който присъства някакъв индивид – обект на агресивния акт. Въпреки
че агресията е придобито поведение, водещо до желани последици за
лицето агресор, може да съществуват предшестващи или катализиращи
фактори, които увеличават вероятността тя да се провокира. Тези
фактори обхващат екологични, физиологични или социални промени.
Тяхната идентификация, от една страна, и провеждането на официален
функционален анализ или задълбочен набор от клинични наблюдения,
от друга, са ключови аспекти при структуриране на програми,
предназначени за интервенция на агресивното поведение.
Интересна идея споделят Rolider и Axelrod (2000), които приемат
времето, в което детето изчаква получаването на подсилващи
елементи, като вероятностен фактор, отключващ предизвикателното
поведение. При някои деца, разпознаващи времевата категория, е
възможно преодоляването на тази „празнина“ до появата на следващ
стимул. По-голяма част от децата с типично развитие са в състояние
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да използват часовник, за да съобразят времето, в което от тях се
изисква да се ангажират с изпълнението на конкретна задача.
Количеството дефицити при деца с повече от едно нарушение в
развитието правят оперирането със стандартен часовник, непосилен за
справяне казус. Следователно те нямат ясно изградена система, чрез
която да осъзнаят времевата дистанция между два стимула. Създават
се условия за иницииране на агресивно поведение, служещо за
отхвърляне на непознато събитие, което изважда детето от зоната на
комфорт.
Негативните последици от самонараняването и причиняването на
физическа болка на околните са нееднократно обсъждани в
литературата (Barchia & Bussey, 2011). Излагането на агресия и
насилие са значими рискови фактори за останалите деца и ученици,
обучавани в общообразователните и специалните училища.
При сравнително проучване на поведението на учениците в двата
вида образователни структури изследователите установяват, че
учениците от специалните училища демонстрират по-високи нива на
рисково поведение във всяка изследвана категория (Grunbaum, Lowrt &
Kann, 2001). Като се имат предвид тези данни, екипът в
специализираната институция трябва да се възползва максимално от
интервенции, които ще ограничат агресията и ще обезпечат по-голяма
вероятност за успех в поведенческото и академичното функциониране.
Прилагането на сензорно-базирана терапия за редуциране на
агресивните прояви е важен акцент в образователно-терапевтичните
програми.
В паралел се наблюдава усложняване на интервенционния
подход – при обособяване на групите присъстват голям брой
изложени на риск деца, споделящи общата среда. Напълно обосновано
се изтъква, че групирането на връстници, демонстриращи агресия, е
особено проблематично за останалите деца (Warren et al., 2005).
Отрицателното влияние на агресията върху другите деца се проявява в
по-ранно проучване, в което изследователите проследяват поведението
на ученици от първи клас, присъстващи в агресивна среда в класната
стая, и откриват силна зависимост между тази експозиция и
склонността им към агресия на по-късен възрастов етап (Kellam et al.,
1998). Snyder също регистрира дългосрочен ефект при деца от
предучилищна възраст, изложени на агресивните реакции на
връстници (Snyder, 1983). Авторът установява, че 3 месеца по-късно
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тези деца са демонстрирали деструктивно поведение.
Във възникналите рискови ситуации ефективните интервенции за
предотвратяване на предизвикателно поведение са от решаващо
значение. Проучванията показват, че в класните стаи, в които нивата
на агресия са по-ниски, децата и учениците се чувстват по-уважавани
от своите съученици и учители и са в по-малка степен застрашени и
неуверени (Warren et al., 2005).
Сензорно-интегративни интервенции
Сензорно-интегративните интервенции са атрибут на сензорноинтегративната терапия, която е строго дозиран и ясно структуриран
специфичен тренинг на нарушени функции в специално организирано
терапевтично пространство (Tsvetkova-Arsova, 2015).
Основна концепция в прилагането на сензорно-базираните
технологии за обучение, развитие и корекция на поведението е
осигуряване на сензорни импулси и контрол върху тях. Това са
предимно импулси от вестибуларната система, мускулите, ставите и
кожата, които да предизвикат необходимите реакции в отговор на
стимулите. Целта на сензорно-интегративните приложения е
оптимизиране на съвместната дейност на различни компоненти на
ЦНС за подобряване на основните характеристики на висшата нервна
дейност – сила на нервните процеси, баланс, мобилност.
Изборът на най-ефективна интервенция е в позиция на
субординация от индивидуалните потребности на детето. През
последните десетилетия в научната литература е отразени голямо
количество резултати, предоставящи информация за приложението на
сензорно-интегративни техники (Roley, Bissell & Clark, 2015; Watling et
al., 2011; Veleva, Nikolova, 2021). Чрез използване на базови данни,
измерими цели и осигуряване на достоверност и прозрачност при
събирането на изследователския материал децата – обект на сензорноинтегративна терапия са в състояние да осигурят ясни доказателства за
техния напредък след терапевтичните сесии и по отношение на
академичните постижения.
Фокусът на сензорно-базираните интервенции в образователна
среда е центриран към поведението на децата и учениците (Foster et al.,
2015). Тяхната селекция е в зависимост от индивидуалния праг на
ученика за входящи сензорни данни (Watling et al., 2011). Типът
интервенция се определя след идентифициране на сензорните
потребности на децата и е допустимо да включва участие от страна на
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персонала на ниво класна стая в посока модифициране на средата за
целите на терапията.
Доминираща част от изследванията съдържат резултати от
апробирането на сензорно-базирани интервенции при ученици с
разстройство от Аутистичния спектър (ASD). Изследователите
констатират, че приблизително 95% от общата извадка деца с ASD
демонстрират някакво ниво на нарушена функция на сензорната
обработка, което обяснява избирателно центрираното внимание върху
тази група лица (Tomchek & Case-Smith, 2009).
Апликацията на технологии за преодоляване на предизвикателно
поведение е сред водещите отговорности на специалистите, работещи
с деца и ученици с увреждания. Типовете социално неприемливо
поведение на деца и ученици с множество увреждания често пораждат
затруднения при разработването на учебната програма, превръщат се в
бариера за наличие на по-малко рестриктивна среда, причиняват
допълнителни неудобства за околните, включително и за самите
ученици (Burnett, 2010). Предвид установените обстоятелства, от
съществено значение е въвеждане на интервенции, които да
противодействат на рисковите за учениците фактори и да обезпечават
успех в академичното и поведенческото функциониране. Освен на
поведенчески подходи, в специализираните заведения се разчита и на
ресурсите на сензорно-интегративната терапия. Технологиите се
използват предимно от терапевти, които работят с деца,
манифестиращи проблеми в развитието, обучението и поведението
(Case-Smith & Arbesman, 2008). След проведено интервю с
ерготерапевти се установява, че 82% от анкетираните лица „винаги“
използват сензорно-интегративен подход,
когато провеждат
терапевтична дейност с деца и ученици с повече от едно нарушение в
развитието (Watling et al., 2011). В друго проучване на нагласите на
родители на деца с ASD, които са били включени в програми за
приложен поведенчески анализ (ABA), изследователите уточняват, че
над половината (56%) от представителната извадка изразяват
категоричните си предпочитания към използването на сензорни
техники (Smith & Antolovich, 2000). Ayres посочва, че сензорноинтегративната терапия има реалния капацитет за позитивна промяна
на мозъчните процеси и организиране на възприятието посредством
осигуряване на сензорна стимулация (Ayres,1979. През призмата на
сензорно-интегративната теория Chu и Green (1996) реинтерпретират
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абнормалното и дезадаптивно поведение като резултат от сензорна
дисфункция.
Сензорно-интегративните интервенции изпълняват и регулативна
функция спрямо поведението. Чрез произвеждане на подходящ
сензорен отговор специфичните терапевтични технологии създават
благоприятни предпоставки за оптимално участие в процеса на
академична подготовка (Tomchek & Case-Smith, 2009; Watling et al.,
2011). В други литературни източници се отчитат три основни
предимства на сензорните интервенции: повишена способност за
концентриране на вниманието (Wilbarger & Wilbarger, 1991),
редуциране на честотата на асоциалните поведения (Bright et al., 1981)
и генерализирани подобрения във функционирането на нервната
система, детерминиращи по-високи академични постижения (Ayres,
1972). Минимизиране на самонараняващи се прояви при деца с
аутизъм, подложени на сензорно-интегративна терапия, наблюдават
Wells и Smith (1983) в специално проведен от тях експеримент, чиято
цел е проследяването на навътре насочена агресивна активност.
В контраст на посочените проучвания се срещат и други, които
отразяват резервираност на авторите по отношение на ефективността
от прилаганите интервенции в процеса на редуциране на
поведенческите проблеми при учениците (Farahiyah et al., 2015). От
направения мета-анализ на 21 ерготерапевтични изследвания на
ученици с подчертани дефицити на сензорната обработка, Polatajko и
Cantin (2010) стигат до извода за контроверсия на получените
резултати относно ефектите от сензорно-интегративната терапия.
Потвърдените противоречиви резултати от систематизираните научни
доклади се отнасят предимно за деца с изразена аутистична
симптоматика (May-Benson & Koomar, 2010). В същото време
изследванията съдържат ограничения, включващи фокус върху общото
а не върху специфични типове поведение, и малки размери на
извадките, което е недостатъчно за обобщаване на резултатите.
Последното обуславя схематичност при формулирането на ясен извод
относно ефективността на сензорно-базираните интервенции за
регулиране на поведението.
След обобщаването на данни от 25 отделни проучвания,
включително 17, които визират ресурсите на сензорно-базираните
интервенции при ученици с комбинирани нарушения, Lang и колегия
(2012) също съобщават за наличие на разнородни резултати.
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Лимитациите, отбелязани в тези изследвания, се асоциират с
фрагментарно описание на прилаганите интервенции и липса на
рандомизация на използваната извадка. Ефективен противовес на
обсъжданите становища предлагат May-Benson и Koomar (2010), които
изучават ефектите от сензорната терапия при ученици,
идентифицирани с трудности в преработката на сетивната
информация, и установяват положителни промени в областта на
сензорно-моторните умения, социализацията, поведението и играта.
Проведеният експеримент, обаче, също се счита за ограничен по
размер на извадката и хетерогенност на групата..
В контекста на теоретичната рамка се аргументира
необходимостта от провеждане на емпирично изследване, ориентирано
към установяване на ефектите от сензорно-базирани интервенции
върху видовете агресивно поведение при деца със сложна структура на
нарушението.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Разглеждането на проблема за ефектите от прилагане на
сензорно-интегративни интервенции при агресивно поведение на деца
с
множество
увреждания
се основава
върху
подходящ
експериментален дизайн.
Обект на експерименталното изследване е агресивното
поведение при деца с множество увреждания от предучилищна
възраст.
Дефинирането на предмета е в релация с процеса на използване
на потенциалния ресурс на сензорно-интегративните интервенции за
редуциране на агресивното поведение при деца с множество
увреждания от предучилищна възраст.
За работна хипотеза се приема предположението, че
редуцирането на агресивното поведение при деца със сложна
структура на нарушението се осъществява
по-ефективно чрез
прилагане на сензорно-интегративни техники.
Целта на предприетото проучване е обвързана с идентифициране
на ефектите от сензорно-базираните интервенции върху типовете
агресивно поведение, демонстрирани от деца, обучавани в специално
структурирано сензорно пространство.
В съответствие с целта са формулирани следните задачи:
1. Проучване на специализираната литература с оглед
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проследяване на ефективността от прилагане на сензорно-базирани
интервенции за преодоляване или ограничаване на отрицателните
поведенчески модели при деца с повече от едно нарушение в
развитието.
2. Структуриране на подходящ експериментален дизайн,
релевантен на формулираната изследователска цел.
3. Диференциране на групите деца в зависимост от техните
поведенчески и емоционални потребности.
4. Провеждане на констатиращ, обучаващ и контролен
експеримент, и използване на сравнителен подход при анализиране на
получените факти.
Селектираните изследователските методи включват: проучване и
обобщение на данните от специализирани литературни източници по
изследвания проблема; проучване на училищна документация;
наблюдение;
беседа
със
специални
педагози,
психолози,
ерготерапевти; констатиращ експеримент; формиращ експеримент;
контролен експеримент; математически и статистически методи за
анализ и интерпретация на емпиричните резултати.
Изследваната популация включва деца, обучавани в Дневен
център за деца с увреждания на територията на гр. Казанлък. Учебното
заведение предлага високо качество на приобщаване, подпомагане,
приемане и подкрепа на уникалността на всяко дете или ученик.
Микросредата осигурява обучение и възпитание с практическа
насоченост, условия за професионална трудова реализация и успешна
интеграция. Прилага се индивидуален подход в терапевтичните сесии,
изграждат се взаимоотношения на толерантност, формират се
позитивни поведенчески нагласи, извършва се подготовка за качествен
живот.
Извадката се състои от 9 деца, чийто възрастов диапазон варира
от 4 до 10 години. Според изготвената справка диагностичната картина
на множеството увреждания включва аутизъм (11.1%), ДЦП (11.1%),
синдром на Даун (22.2%), разстройства в развитието и речта (44.4%),
пост менингоенцефалит (11.1%). По полов признак разпределението
включва 7 момчета и 2 момичета.
В качеството на инструмент за измерване на агресията на
учениците се използва модифициран вариант на т.нар. вътрешен
рейтинг на оценъчната таблица за агресия на учениците, озаглавен
Скала за оценка на агресивното поведение (The Aggressive Behavior
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Rating Form). Модифицираният формат за агресия е разработен от Kay
и колегия (Kay et al., 1988) и е прилаган многократно в изследвания на
агресивно поведение при деца, юноши и възрастни (Chaplin, 2015;
Mattes, 2010; Oliver et al., 2007).
Скалата за агресия позволява да се установи честотата на
агресивните поведенчески модели във вариационен формат – от липса
на агресивно поведение до пет или повече поведенчески патерни, и да
се изведе равнище на общия брой наблюдавани поведения.
Скалата съдържа 5 оценъчни равнища по 4 критерия (Таблица №
1).
Диагностичната проверка на изследваните лица се осъществява в
4 категории: Вербална агресия, Агресия към вещи, Автоагресия,
Физическа агресия към околните. Бал 0 е най-ниският възможен
резултат, който показва, че ученикът не демонстрира агресивни
поведенчески модели в нито една от четирите категории в хода на
наблюдението. Бал 5 е най-високата потенциална оценка,
потвърждаваща, че ученикът е проявил 5 или повече агресивни
поведенчески патерни във всяка категория по време на наблюдението.
Изследователят събира първоначално получените данни и оформя
крайните резултати. Резултатите се отразяват за всяко дете в отделен
протокол.
Таблица №1.
Критерии и показатели за оценка на агресивно поведение
Критерии

1. Проявява вербална агресия
2. Проявява агресия към вещи

Количествени
Качествени
показатели
показатели
(в балове)
0
Без проявление
1
Едно проявление
2

3.Проявява автоагресия

3

4. Проявява физическа агресия
към околните

4

Две-три проявления
Три-четири проявления
Пет и повече проявления

Обща проява на агресия

В категорията Вербална агресия са включени следните типове
поведения: словесни заплахи за физическо насилие; заплашителни
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фрази; ругатни/нецензурни думи; словесен тормоз; словесни
предизвикателства пред авторитетите.
За агресивни реакции към вещите се считат: счупване или опит за
счупване на моливи или други инструменти за писане; избутване на
бюра или мебели в класната стая; настоятелно почукване на предмети
по бюрото/масата; преобръщане на бюра/столове; ритане или
пробиване на мебели или стени; хвърляне на всякакви предмети.
Автоагресията обединява случаите на: нанасяне на удари върху
собственото тяло; удари в главата; грубо драскане по кожата;
задушаване; увиване на дрехи или опаковане на други предмети около
врата; изтласкване на собственото тяло в предмети или стени.
Поведенческите отговори, които се квалифицират като физическа
агресия към другите, обхващат: насилствено поставяне на околните в
определена поза; нанасяне на удари с ръце; ритане; ухапване;
изхвърляне от устата на отделена слюнка; хвърляне на предмет с
намерение за нараняване; умишлен натиск; хвърляне или насочване на
телесна течност към друго лице.
Наблюденията на децата и регистрирането на поведенческите
реакции е извършено от изследователя, който участва заедно с
ерготерапевта при структурирането на индивидуална за всяко дете
програма за провеждане на сензорна терапия.
Графикът на наблюдение се състои от четири последователни
седемдневни периода, включващи 4 контролни дни (без интервенция),
4 дни с интервенция и 3 почивни дни.
В продължение на две седмици в контролните дни не се
провеждаха терапевтични сесии на учениците. Изследователят
документираше наличието/липсата на агресивно поведение,
демонстрирано от всеки участник в изследването по време на
наблюдението. Следваха три дни, в които не се извършваше
наблюдение върху типовете поведенчески реакции.
През следващите две седмици изследователят наблюдаваше
децата след посещение на сензорната стая и отразяваше количеството
на всички прояви на неприемливо поведение през първите четири дни
на интервенция, след което следваха три почивни дни.
Емпиричното изследване, което се осъществи през 2020 г. в
продължение на един месец – юли, е диференцирано на три етапа: (1)
констатиращ експеримент; (2) обучаващ експеримент; (3) контролен
експеримент.
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Констатиращият експеримент се проведе през първите две
седмици на месеца. Процедурите са осъществени през първата
половина на деня в хода на групови форми на обучение. Изследването
е проведено в Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), гр.
Казанлък. Обучаващият експеримент обхвана следващите две седмици
от месеца. В хода на експеримента бяха проведени общо 72
терапевтични сесии за всички 9 деца. Контролният експеримент е
реализиран непосредствено след обучаващия. Получените резултати са
оценявани и интерпретирани по същите критерии, приложени в
констатиращия експеримент.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В този параграф са представени резултатите, получени от трите
изследователски
етапа
на
експерименталното
изследване:
констатиращ, обучаващ и контролен експеримент.
Целта на констатиращия експеримент беше да се уточни
честотата на агресивните поведенчески прояви в четири фиксирани
области: вербална агресия, агресия към вещи, автоагресия, физическа
агресия към околните.
Представените данни отразяват индивидуалните резултати на 9
деца с различни комбинации от нарушения, които не са били обект на
сензорно-интегративна интервенция.
1 участник. Променливата величина агресивно поведение,
диференцирано в четири отделни области, в конкретния случай е
приела средна стойност 2. Еднакво висок коефициент на
предизвикателно поведение 4 е протоколиран в двете зони: вербална
агресия и агресия към вещи. Това означава, че в 8 дневния период на
наблюдение детето е демонстрирало 5 и повече реакции с негативна
обратна връзка. Въпреки затрудненията във вербалната комуникация,
способността за имитация е позволила на Х. В. да използва речеви
щампи, които са натоварени с отрицателен заряд и са отправени към
неговите съученици в класа. Сред повредените вещи, към които детето
е проявило агресивно отношение, попадат счупени моливи,
флумастери, както и скъсани страници от тетрадка. Не бяха
регистрирани опити за самонараняване и причиняване на болка на
децата и възрастните, с които Х. В. е в непосредствен контакт.
2 участник. Получените данни дават представа за общия сбор от
недопустими прояви (11), формиращи средния бал на скалата за
агресивно поведение, който е 2.75. Максималният бал 4 е отчетен в две
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от областите: физическа агресия към околните и автоагресия. Грубото
навлизане в личното пространство на другите деца (удряне, скубане,
драскане) е забелязано многократно от изследователя (над 5 пъти) в
рамките на регламентираните 8 дни, през които детето не е участвало в
терапевтични сесии. Агресивните актове, насочени към собственото
тяло, допълниха специфичната симптоматика на социално
неприемливия модел на поведение. За същия период са отчетени
повече от 5 проявления. По отношение на агресията към вещи,
честотата на отрицателните реакции варира в диапазона на 3 – 4
демонстрации за 8 дни, което оформя крайния бал от 3 точки.
Дефицитите в развитието на езика и речта са възможното обяснение за
отсъствието на агресия под формата на словесни маркери,
причиняващи обиди и оскърбления.
3 участник. Разпределението на поведенческите реакции в
скалата на агресия има алгебричен израз 12, който е в основата на
образувания среден бал 3. Над 5 и повече индикации за деструктивно
поведение бяха установени от изследващото лице в рамките на
тествания период от 8 дни. Провокативното поведение заема широкия
периметър от три ареала: вербална агресия, автоагресия, физическа
агресия към околните. Във всяка област поотделно е регистриран
максималният бал от 4 пункта. Усиленото търсене на внимание сред
връстниците и следването на негативни поведенчески образци на
ученици с лидерски позиции бяха сред факторите, които най-много
провокираха при С. Ш. физическия тип агресия, използването на думи
– носители на обидно съдържание, адресирани към другите деца в
класа, както и различни форми на самонараняване.
4 участник. Средната стойност от честотата на агресивните
поведенчески модели е 3.75, което е еквивалентно на общия брой
отрицателни изпълнения (15). Най-високият бал 4 е реализиран в трите
категории, свързани с агресивни комуникативни актове, активни
физически действия, чийто обект са децата в групата, враждебни
реакции,
предизвикващи
персонален
телесен
дискомфорт.
Отбелязаните в протокола на Г. А. 15 и повече проявления в рамките
на краткия времеви период са доказателство за високо равнище на
агресия, приемаща различни форми на изява. Нарушенията в
сензорното модулиране са причина за свръхчувствителността на
детето, която отключва враждебност, безпокойство, стремеж към
манипулиране на чуждото поведение. Агресивното отношение към
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вещите, макар и изразено в по-лека степен, също е целенасочено, за
което свидетелства средният бал (3) на участника в изследването.
5 участник. Поведенческата скала за агресия при Т. Т. се
характеризира със средна стойност 2. Нулев индекс получават
подскалите вербална агресия и агресия към вещите. Като основен
аргумент за наличните показатели може да послужи речевата
непълноценност, от една страна, и отсъствието на интерес и
любопитство към предметната среда – от друга. Липсата на вербална
агресия и агресия към вещите е за сметка на другите две области:
агресия към собствената личност и физическа агресия към околните,
за които е констатиран максимален бал от по 4 точки. Регистрираният
бал съответства на общия сбор от единични отрицателни реакции – 11,
получен във времевия отрязък от 8 дни преди участието в
терапевтични
занятия.
Стереотипното
самонараняване
се
манифестираше с монотонни повторения на ритмични болезнени
(орални) действия върху двете ръце. Възможно е детето да използва
този нестандартен начин за иницииране на спонтанна комуникация или
това да е своеобразен отговор на чуждите опити за навлизане в
личното пространство. Аналогични са причините и за инцидентите на
физическа агресия, които не се окачествиха като единични случаи.
6 участник. Подобно на горе представеното описание средният
коефициент по скалата на агресия, сформиран от броя на негативните
поведенчески отговори, е 2. Доминиращи категории на асоциално
поведение са обърнатата навътре агресия и агресията, фокусирана
към други физически лица. Двата вида деструктивно поведение се
отличават с осезаема индексация от по 4 пункта. Общите количествени
показатели варират в порядъка на 10 и повече отрицателни реализации
за 8 дни. Нарушената функция на сензорната интеграция на
информацията е в основата на променливите поведенчески и
емоционални нагласи, още повече, че детето е със синдром на ДЦП и
регистрираните патерни са съществени елементи от клиничната
картина на нарушението. Словесната агресия и агресията към предмети
и обекти не бяха сред поведенческите стратегии на М. Д. за изразяване
на емоции, предизвикване на съчувствие, подчиняване на чужда воля
или проявява на недоволство от актуалната ситуация.
7 участник. Средната стойност по скалата на агресивно
поведение е 1. Индивидуален бал 4 е получен в зоната на вербалната
агресия. През двете седмици на наблюдение в изходната фаза на
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експеримента са регистрирани 5 и повече словесни реакции,
генериращи отрицателен ефект върху децата от групата. М. Б. все още
няма развита реч, но разрушителното поведение, чрез което детето
изразява отношението си към ситуацията, като използва писъци, плач и
други истерични заплахи, също попада в категорията вербална агресия.
Редуцирането или преодоляването на агресивните словесни актове е от
първостепенно значение за психичния и физическия комфорт на детето
и околните – опитът показва, че много често ярките прояви на словесна
агресия граничат с физическото насилие. Емпиричният факт
кореспондира с позицията на Георгиева (Georgieva, 2016), според която
вербалната агресия е първата стъпка на физическа инвазия към
себеподобните. В трите проучени ареала: агресия към вещи,
автоагресия и физическа агресия към околните, не бяха регистрирани
отрицателни пасиви. Удоволствието и желанието, с което се включва в
съвместна игра, вероятно встъпват в качеството на регулативни
механизми, възпрепятстващи появата на деструктивно поведение.
8 участник. Сборната цифрова оценка, формирана от
индивидуалните балове в домейните вербална агресия и агресия към
околните, е 2. Двете подскали показват еднаква закономерност,
свързана с реализиране на максимален бал 4. Следователно общият
брой на негативните поведенчески единици в посочените области
надвишава 11, което е пример за наличие на сходна динамика,
характеризираща се с отрицателен качествен знак. От поведенческия
анализ на С. Д. проличава връзката между склонността към употреба
на вербални средства с отрицателно съдържание, насочени към
съучениците, и тенденцията за увеличаване на агресията към тях. Сред
поведенческите модели на детето не се откриват случаи на агресия към
вещи и самонараняване.
9 участник. Средната стойност на участника за цялата скала е
1.75. Наблюдаваните и отразени в индивидуалния протокол на К. Ст.
неприемливи образци на поведение насочват вниманието към
подкатегориите агресия към вещи и физическа агресия към околните в
полза на втората. Тук преимуществено е реализиран максималният
индивидуален бал 4, съответстващ на повече от 5 поведенчески
отговора, констатирани в рамките на 8-дневния период преди
реализирането на структурираната сензорно-интегративна схема.
Между 3 и 4 агресивни действия към предмети (нарушаване на
целостта на работни материали) бяха отчетени за същия времеви
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отрязък. Проявите на вербална агресия и агресия към собственото тяло
не бяха типични за разглеждания случай.
Обобщението на резултатите разкри някои закономерности в
поведенческата експресия на респондентите в началната фаза преди
провеждане на сензорно-интегративната терапия за редуциране на
моделите на агресия (Таблица № 2).
Таблица № 2.
Обобщени резултати от изследваните домейни на агресия
Изследвани
лица

Вербална
агресия

Агресия
към вещи

Автоагресия

Физическа
агресия към
околните

1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
5 участник
6 участник
7 участник
8 участник
9 участник
Общо:

4
0
4
4
0
0
4
4
0
2.22

4
3
0
3
0
0
0
0
3
1.44

0
4
4
4
4
4
0
0
0
2.22

0
4
4
4
4
4
0
4
4
3.11

Среден
бал

2
2.75
3
3.75
2
2
1
2
1.75

Средната стойност на скалата за агресия е 2.248. От
класифицираните данни в таблицата може да се проследи
конфигурацията на индивидуалните балове на изследваните лица и
веригата на релации между тях. Интервалът между средните
показатели се движи от 1 до 3.75. Минималният бал е отчетен при М.
Б., а максималният – при Г. А. Преобладаващият процент от децата
(44.44%) са получили бал 2. Следват единичните случаи на реализация:
бал 1.75, 2.75, 3 и 3.75. От четирите изследвани домейна физическата
агресия към околните получи най-висок коефициент (3.11). Почти
всички деца (78%) са демонстрирали форма на агресия, която е
насочена навън и представлява физическа атака спрямо децата в
групата/класа. На известна дистанция от физическата агресия се
разполагат средните показатели, характеризиращи областите на
вербална агресия и автоагресия, които имат еднакъв аритметичен
израз (2.22). По равен процент (55.55%) от изследваните лица в едната
и другата зона са получили най-високия бал от 4 пункта. По отношение
на агресията към предметите от непосредственото обкръжение може да
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се обобщи, че по-малкият процент участници (44.44%) са
манифестирали изпълнения от това естество. Средната стойност на
обсъждания тип реакции 1.44 е индикатор за най-ниско равнище на
агресия в сравнение с останалите видове поведенчески модели.
След провеждане на констатиращия експеримент беше извършен
анализ и систематизация на получените резултати, въз основа на които
бяха разработени индивидуални схеми за сензорно-интегративна
интервенция, изграждащи съдържанието на обучаващия експеримент.
Целта на обучаващия експеримент беше в релация с апробация
и проверка на ефективността от приложената сензорно-базирана
терапия за преодоляване или минимизиране на агресивното поведение,
приемащо различни форми на експресия.
Първият
етап
беше по
направление
изучаване на
ориентировъчната дейност на децата. Изследователят наблюдаваше
активностите на децата при изпълнение на предложените сензорни
задачи. На тази основа бяха направени изводи за отношението на
децата към съответните упражнения и степента на интерес към тяхното
изпълнение, както и към собствената дейност.
На втория етап от експеримента бяха разработени
специализирани индивидуални програми по развитие на сензорните
системи и провеждане на комплекс от селектирани за целта
упражнения с подходящи сензорни техники.
Сензорно-интегративната схема за конкретното дете беше
структурирана с отчитане на препоръките на лекар, специален педагог,
психолог, ерготерапевт и с участието на родителите. В хода на
съставяне на интервенционната програма бяха взети под внимание
специфичните поведенчески проблеми, нарушенията в сензорната
модулация (хиперсензитивност/хипосензитивност), възможностите и
факта за неидентифицирания потенциал на изследваните деца. В плана
за дейност бяха отразени детайли като: име на детето, дата на
съставяне, срок за реализиране на програмата, списък на
регламентираните сензорни техники и свързаните с тях упражнения,
разпределение на задачите и степента на натоварване през
определените за интервенция дни от седмицата, очаквани резултати,
график за оценка на постиженията.
Терапевтичните сесии се провеждаха индивидуално за всяко дете
предвид неговите особености в поведението, и сетивните функции.
Тяхната продължителност, която варираше между 25 и 45 минути, се
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регламентираше от специалиста – психолог. За удобство и достигане
на максимален ефект занятията се провеждаха в специално
структурирана среда – сензорна стая (тъмна или светла в зависимост от
конкретната цел на терапията), комфортна и оборудвана в хармония с
индивидуалните поведенчески и емоционални потребности на децата.
С отчитане на техните специфични профили акцентът беше поставен
върху подбора на сензорния материал. Сензорните задачи, предлагани
под формата на игра, позволиха оптимизиране на сензорните
компоненти. В началото на сесиите специалистът въвеждаше децата в
общо състояние на покой, свързано с пълна или частична релаксация
на мускулния тонус. Психологически безопасното пространство
позволи на децата да почувстват себе си във вълшебния свят от цвят,
музика, светлина. Преди основната част на занятията децата бяха
запознавани с всеки прибор, който щеше да е част от планираното за
занятието оборудване, вниманието им беше концентрирано към
изпълнение на определени действия, заемане на удобни за наблюдение
и интервенция позиции. Включването на прожектори и въвеждането в
занятието на различни ефекти, влияещи върху възприятието, ставаше
постепенно и на определени интервали. Едновременното опериране с
голям брой интерактивни устройства беше недопустимо. Постигаше се
оптимално съчетание от включени прибори за диференцирана сензорна
корекция (например, визуалното съприкосновение с колона с
балончета, инсталирана върху мека платформа, беше в унисон с
възпроизвеждането на спокойна мелодия от аудиосистема).
Диференцирането на сензорните стимули се обуславяше от
диагностичния фактор. С оглед на това, че почти всички деца имаха
хиперактивна симптоматика, аудиовизуалните и тактилните стимули
се използваха с повишено внимание. По емпиричен път бяха
определени и стимулите, предизвикващи умора, както и степента на
тяхната употреба – обикновено се въвеждаха при финализиране на
сесията. Зрителните стимули изискваха прецизно дозирана употреба с
цел предотвратяване на двигателна и поведенческа дезинхибиция.
Занятията в сензорната стая следваха определена структура от
компоненти. Очакваните резултати от сензорно-интегративната
интервенция бяха в три направления: (1) Постигане на емоционално
благополучие, снемане на емоционалното напрежение, понижаване на
индекса на агресия и деструктивните форми на поведение,
включително негативизма, невротичните състояния, тревожността,
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депресията, безпокойството. (2) Развитие на творческия потенциал на
личността в „субект-субектния“ процес (Shivacheva-Pineda, 2019),
създаване на положителна нагласа, засилване на конструктивността в
поведението, развитие на способността за комуникативна изява,
осъзнаване на аргументите за персоналните действия, мисли, чувства,
развитие
на продуктивност
във
взаимоотношенията
с
комуникативните партньори, формиране на способността за
упражняване на самоконтрол и саморегулация, личностна реализация в
цялост по отношение на физическото и психическото здраве. (3)
Профилактика на невротичните реакции, поведенческите нарушения и
други проблеми от психогенно естество.
Целта на контролния експеримент беше да се идентифицира
честотата на агресивните поведенчески отговори в четирите фиксирани
области при същите 9 деца, които бяха подложени на сензорноинтегративна интервенция в специално организирана среда.
В поведенческата експресия на участниците в квазиексперименталното изследване се наблюдаваше следната динамика
след индивидуално приложените сензорно-интегративни техники.
1 участник. Средната стойност на агресивно поведение от
четирите домейна е 1.25. По отношение на вербалната агресия са
регистрирани между 3 и 4 негативни реакции в рамките на 8 дни. В
тази зона е отбелязан и най-високият бал (3) в сравнение с другите три
зони. Очевидно в активния речник на детето, който по същество е
силно ограничен, присъстват думи с отрицателно съдържание, които
при определени обстоятелства са насочени към неговите съученици в
класа. Непосредствено след вербалните отрицателни реакции се
подреждат проявите на агресия към предмети и работни материали
(бал 2), които се характеризират със затихваща активност. Проявите на
автоагресия и агресия към околните отново не присъстваха в
поведенческия профил на детето.
2 участник. Средната аритметична стойност, получена от
четирите проучени области, е 1.25. В контраст с предходния случай
тук се наблюдаваха негативни поведенчески модели, свързани с
агресия към себе си и агресия към децата в групата. В двата ареала
бяха регистрирани еднакви балове (2). Автоагресията беше отчетена
само 2 пъти за 8 дни във фазата след получаване на подходящата за
детето сензорна стимулация. Бал 1 е реализиран в областта на
агресията към вещите.
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Липсват отрицателни вербални отговори, което на практика може
да се обясни с изключително ограничената езиково-говорна сфера.
3 участник. Средната стойност от разпределението на
агресивните поведенчески реакции след интервенцията в подходящо
организирана сензорна среда е 1.75. Закономерно с най-висок бал се
представи физическата агресия към околните (бал 3). Прави
впечатление, че във времевия диапазон от 8 дни момчето е успяло да
редуцира отрицателните изяви спрямо съучениците си в класа до 3.
Апликацията
на
сензорно-интегративната
интервенция
е
минимизирала ефекта от въздействието на хипотетичните фактори,
обуславящи формите на агресия при С. Ш. В двете области броят на
реакциите се ограничи до 2 за всяка в рамките на 8 дневен период.
Съответно, в двата модула поотделно,
беше записан бал 2.
Отрицателно отношение към обектите и предметите от
непосредственото обкръжение не се наблюдаваше.
4 участник. Формираната средна стойност от четирите
променливи е 1.75. Разпределението на отрицателните поведенчески
реакции в четирите домейна на изследване имат следния вариант. В
три от тях (вербална агресия, автоагресия и физическа агресия към
околните) бяха регистрирани по 2 – 3 проявления за 8 дни, което
определи еднаквия бал с числова стойност 2. В категорията агресия
към вещи се установи минимална честота на реализираните изяви –
само една, която се сведе до хвърляне на играчка. Подобрената
функция на сензорните системи след интервенцията се отрази
положително върху поведенческите нагласи на детето, като цяло.
5 участник. Получената средна стойност от четирите категории е
1.5. Двете зони вербална агресия и агресия към вещите запазиха своето
статукво – липса на реакции. В другите две области автоагресия и
физическа агресия към околните се наблюдаваха положителни
промени. Манифестираните прояви на умишлено увреждане на
собственото тяло (бал 3) и причиняване на физическа болка на другите
деца (бал 3) се локализираха до общо 6 на брой в 8 дневния времеви
отрязък след сензорно-интегративната терапия. Вероятно детето
продължава да използва тези разрушителни начини в опитите си за
справяне с емоционалните неблагополучия, но вече в по-редуциран
вариант. Сензорните техники създадоха предпоставки за известно
овладяване на състоянието на прекомерна емоционална възбуда.
6 участник. Средният бал на М. Д. е 1 при обща стойност от
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сбора на агресивните отговори – 4. Диагностичната проверка в
четирите зони на агресия показа, че преобладават реакциите, които са в
релация с агресия към собственото тяло (бал 2) и физическа агресия
към другите деца от класа (бал 2). През седмицата, чрез директното
наблюдение на изследователя бяха констатирани общо 4 отрицателни
поведенчески единици в двата изследвани ареала. Установени са
същите нулеви индикации за вербална агресия и агресия към вещи,
които бяха типични за поведенческия перформанс на детето преди
апробацията на сензорно-интегративния метод.
7 участник е реализирал средна стойност 0.25. Общата проява на
агресия съвпада с единствената поведенческа реакция, отбелязана в
сферата на вербалната агресия. В останалите 3 сфери баловете
гравитират около нулата. Полученият резултат не е изненадващ
предвид беседата с психолога, от която се установи, че детето с
удоволствие участва в самостоятелни и колективни дейности и
обикновено е с позитивна нагласа спрямо децата и възрастните, която
се е засилила чувствително след регламентираното присъствие в
структурираното сензорно пространство. Не трябва да се подценява и
фактът, че уменията за упражняване на самоконтрол над емоциите и
поведението са едва в начална фаза на развитие.
8 участник. Средната стойност на респондента е в порядъка на
единицата при реализирана обща сума от 4 акта на агресия. В
заключителната фаза след сензорно-интегративната интервенция
дистрибуцията на индивидуалните балове в четирите области има
следния вид: бал 2 очертава реалните измерения на вербална агресия,
същата стойност е характерна и за физическата агресия към околните,
докато агресията към обекти и предмети и автоагресията не са типични
явления в конкретния случай. Негативните отговори изглеждат
закономерни. В предварителния анонс на психолога стана ясно, че
детето отправя думи с обидно съдържание към точно определени деца
в класа. Това може да означава наличие на предизвикателно поведение
от тяхна страна, което отключва социално неприемливите реакции на
С. Д.
9 участник. Средното ниво на агресия при К. Ст. е със стойност
0.5. В два от домейните агресия към вещи и физическа агресия към
околните индивидуалните балове обхващат диапазона на единицата.
Фиксираният максимален брой реакции беше 2 в рамките на 8 дни. В
другите две области не бяха отчетени негативни прояви. Освен върху
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поведението,
сензорно-интегративната
терапия
рефлектира
положително и по отношение на развитието на речта и
психомоторното развитие, като цяло. Подобри се концентрацията на
вниманието, активира се любопитството и интересът към нови обекти
и явления.
Обобщените резултати очертаха няколко тенденции (Таблица №
3).
Таблица № 3.
Обобщени резултати от изследваните домейни на агресия
Изследвани
лица

Вербална
агресия

Агресия
към вещи

Автоагресия

Физическа
агресия към
околните

1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
5 участник
6 участник
7 участник
8 участник
9 участник
Общо:

3
0
2
2
0
0
1
2
0
1.1

2
1
0
1
0
0
0
0
1
0.55

0
2
2
2
3
2
0
0
0
1.22

0
2
3
2
3
2
0
2
1
1.67

Среден
бал

1.25
1.25
1.75
1.75
1,5
1
0.25
1
0.5

Средната стойност на агресивно поведение за цялата група деца е
1.135. В двата края на поведенческия континуум са разположени
средните показатели за епизодичните прояви на агресия към вещите
(0.55) и физическа агресия към околните (1.67). Както се очакваше,
нивото на активност с отрицателна модулация е силно занижено след
участието в терапевтичните сесии, провеждани в специално
организираното сензорно пространство. При 100% от респондентите е
идентифицирана положителна динамика, която се манифестира с
ограничена честота на негативните поведенчески реакции в четирите
изследвани области. Минималният среден бал е 0.25 на М. Б.
(демонстрирал най-ниския бал и в констатиращия експеримент), а
максималният е със стойност 1.75 и е отчетен при две деца (С. Ш. и Г.
А.), които съставляват 22.22% от извадката. В два от случаите (Х. В. и
Б. К.) е фиксиран среден бал 1.25, при други двама средният показател
гравитира около нивото на единицата. За едно от децата реализираната
средна стойност е 0.5.
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Приведените доказателства в таблица №4 са в полза на
ефективността на сензорно-интегративната интервенция.
Таблица № 4.
Сравнителни резултати от констатиращия и контролния
експеримент
Среден бал
Изследвани
лица
1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
5 участник
6 участник
7 участник
8 участник
9 участник
Общо

Констатиращ
експеримент
(преди интервенцията)
2
2.75
3
2
2
2
1
2
1.75
2.248

Контролен
експеримент
(след интервенцията)
1.25
1.25
1.75
1.75
1.50
1
0.25
1
0.50
1.135

Разлика

0.75
1.50
1.25
0.25
0.50
1
0.75
1
1.25
1.113

Сравнителният анализ на данните, получени в хода на
констатиращия (преди интервенцията) и контролния експеримент
(след интервенцията) показа, че в 100% от случаите са констатирани
положителни промени по отношение на моделите на предизвикателно
поведение. Средната стойност на агресия е намаляла в статистически
значим контекст (1.113). Всички деца са демонстрирали разлика в
деструктивните поведенчески изяви в четирите изследвани домейни,
при които низходящата динамика е приоритетна за периода след
получаване на подходяща сензорна стимулация. Интервалът между
разликата в минималния и максималния среден бал е от 0.25 до 1.50.
Разликата между средните показатели на агресия преди и след
прилагане на сензорно-интегративната интервенция е със
статистическа значимост за 55.55% (5 деца) от общата популация, като
най-високата отбелязана стойност е 1.50. В поведението на 44.44% от
децата (4 на брой) също се отбеляза редуциране в честотата на
отрицателните реакции, макар и в по-малка степен.
Сензорно-интегративната терапия проявѝ своите позитивни
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ефекти във всички зони на разрушително поведение, като
минимизираните последици бяха предимно в ареала на негативното
отношение към предметите и обектите от непосредственото
обкръжение.
Формулираните изводи, направени въз основа на анализираните
данни от експерименталното изследване, обхващат следните позиции:
1. От проведения констатиращ експеримент беше установена
висока честота на негативните поведенчески реакции, демонстрирани
от изследваните лица в четирите измервани области. Като доминанта
се наложи физическата агресия към околните, в която беше отбелязан
най-висок коефициент.
2. Деструктивните модели на поведение кореспондират с
нарушения в комуникацията, които се наблюдават при всички деца,
участващи
в
експерименталното
изследване.
Ограничената
комуникативна способност обуславя честотата на дезадаптивните
отговори при промяна в рутинните ситуации в 90% от случаите.
3. Констатираните от директното наблюдение агресивни прояви на
децата налагат необходимостта от провеждане на експериментално
обучение, включващо сензорно-базирани техники за оптимизиране на
функционалните характеристики на сензорните системи.
4. Използването на сензорно-интегративните интервенции за
редуциране на агресивното поведение е строго диференцирано в
зависимост от възрастовия показател, поставената диагноза,
поведенческите и емоционалните потребности на децата с множество
увреждания, формиращи конкретната извадка.
5. Обобщените резултати от контролния експеримент показаха
силно изразена низходяща динамика в отрицателната поведенческа
експресия в изследваните домейни след апликацията на сензорноинтегративната терапия. Статистически значими разлики след
интервенцията бяха идентифицирани при повече от половината деца,
което е препратка към наличие на емоционален комфорт и устойчив
модел на редуцирано предизвикателно поведение.
6. Най-ниският резултат по поведенческата скала на агресия беше
отчетен в подобласт агресия към вещи. Позитивната промяна отразява
повишаване на стремежа към изграждане на адекватно отношение към
предметите и обектите от непосредственото обкръжение.
7. Получените емпирични факти позволяват да се направи
обобщение, че в специалните образователни институции, в които се
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обучават деца, унищожаващи чужда собственост, проявяващи
вербална агресия, деструктивно поведение към околните и себе си,
чрез прилагане на сензорно-интегративна интервенция може да се
постигне желаният резултат от редуциране на негативното поведение.
Последното води до повишаване на способността за правилно
изпълнение на предявените инструкции. Позитивният ефект ще се
трансферира и върху други присъстващи лица в комуникативното
пространство и ще съдейства за увеличаване на общите академични и
поведенчески придобивки за всички деца в класната стая.
8. Практическата значимост на резултатите се състои във
възможността за използване на систематизирания емпиричен материал
в посока подобряване на поведенческото и емоционалното
функциониране на деца и ученици с множество увреждания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сензорното развитие е от първостепенно значение за децата с
множество увреждания, а нарушеното сетивно възприятие е основна
характеристика в клиничния профил на тези деца. В приведените
научни доказателства се проявява фактът, че основните проблеми в
поведението – предизвикателност, агресия, социална-неприемливост,
възникват като резултат от нарушеното възприемане и интегриране на
сензорната информация.
В хода на проведеното експериментално изследване бяха
идентифицирани социално-неприемливи поведенчески модели на 9
деца с различни комбинации от нарушения, както и емпиричните
особености на сензорно-интегративната интервенция за ограничаване
на агресивните прояви в конкретните случаи.
Изпълнени са формулираните задачи, кореспондиращи с
поставената цел. Потвърди се предварително издигнатата хипотеза за
ефективността на сензорно-интегративния интервенционен метод по
отношение на редуциране на агресивно поведение, приемащо различни
форми на реализация, при деца с множество уреждания.
Въз основа на цялостния анализ на поведенческото представяне
на участниците в изследването се стигна до извода за достатъчния
ресурс на сензорно-базираните интервенции за минимизиране или
превъзмогване на деструктивни поведенчески изпълнения. Сензорноинтегративната терапия благоприятства развитието на сензорните
компоненти и създава оптимални условия за хармонична дейност на
сензорните системи, което е солидна предпоставка за преодоляване на
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вторичните (поведенчески) отклонения в сложната структура на
нарушението.
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
Ayres, A. (1972). Improving academic scores through sensory integration.
Journal of Learning Disabilities, 5, 338–343.
Ayres, A. J. (1979). Sensory integration and the child, Los Angeles:
Western Psychological Services.
Barchia, K. & Bussey, K. (2011). Predictors of student defenders of peer
aggression victims: empathy and social cognitive factors.
International Journal of Behavioral Development, 35 (4), 289–297.
Bright, T., Bittick, K. & Fleeman, B. (1981). Reduction of self-injurious
behavior using sensory-integrative techniques. American Journal of
Occupational Therapy, 35, 167–172.
Burnett, S. (2010). School achievement for students with behavioral
disorders,
Doctoral
Dissertations
and
Projects,
http://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/298.
Case-Smith, J. & Arbesman, M. (2008). Evidence-based review of
interventions for autism used in or of relevance to occupational
therapy. American Journal of Occupational Therapy, 62, 416–429.
Chaplin, T. M. (2015). Gender and emotion expression: a developmental
contextual perspective. Emotion. Rev.7, 14–21.
Chu, S., Green, D. (1996). Application of sensory processing theory in the
treatment of individuals with learning disabilities. Course Handbook,
London.
Farahiyah W, Liu, K., Bissett, M., Penkala, S. (2015). Sensory based
intervention for children with behavioral problems, A systematic
review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 3565–
3579.
Forster, M., Grigsby. T. Unger, J. & Sussman, S. (2015). Associations
between gun violence exposure, gang associations, and youth
aggression: implications for prevention and intervention programs.
Journal of Criminology, 1–8.
Georgieva, G. (2016). In the spectrum of school aggression, 15th
International Conference of VSU „Chernorizets Hrabar“. Applied
Psychology: Opportunities and Prospects, V.
Grunbaum, J. A., Lowry, R. & Kann, L. (2001). Prevalence of health-related
behaviors Among alternative high school students as compared with
students attending regular high schools. Journal of Adolescent Health,
110

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

29, 337–343.
Hoekman, L. A. (2005). Sensory integration. Retrieved August 12, from,
http://www, thegraycenter.org.
Kay, S. R., Wolkenfeld, F. & Murrill, L. M. (1988). Profiles of aggression
among psychiatric patients: I. Nature and prevalence. Journal of
Nervous and Mental Disease, 176 (9), 539–546.
Kellam, S., Ling, X., Merisca, R., Brown, C. & Ialongo, N. (1998). The
effect of the level of aggression in the first-grade classroom on the
course and malleability of aggressive behavior into middle school.
Development & Psychopathology, 10, 165–185.
Lang, R., O’Reilly, M., Healy, O., Rispoli, M., Lydon, H., Streusand, W.,
Davis, T., Kang, S., Sigafoos, J., Lancioni, G, Didden, R., & Giesbers,
S. (2012). Sensory integration therapy for autism spectrum disorders:
A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6,
1004–1018.
Mattes, J. A. (2010). Suggested Improvements to the Overt Aggression
Scale-Modified. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical
Neurosciences, 22 (1), 123–133.
May-Benson, T. A. & Koomar, J. A. (2010). Systematic review of the
research evidence examining the effectiveness of interventions using a
sensory integrative approach for children. American Journal of
Occupational Therapy, 64, 403–414.
Oliver, P. C., Crawford, M. J., Rao, B., Reece, B. & Tyrer, P. (2007).
Modified Overt Aggression Scale (MOAS) for People with
Intellectual Disability and Aggressive Challenging Behavior: A
Reliability Study. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 20, 368–372.
Piaget, J. (1971). The theory of stages in cognitive development. In D. R.
Green, M. P. Ford, & G. B. Flamer, Measurement and Piaget,
McGraw-Hill.
Plaksunova, E. V. (2009). The influence of classes under the program of
adaptive physical education „Motor Alphabet“ on the motor and
psycho-motor development of children with autism spectrum
disorders. Autism and developmental disorders, № 4, 67–72.
Polatajko, H. J. & Cantin, N. (2010). Exploring the effectiveness of
occupational therapy interventions, other than the sensory integration
approach, with children and adolescents experiencing difficulty
processing and integrating sensory information. American Journal of
111

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

Occupational Therapy, 64, 415–429.
Progar, P. R., North, S.T., Bruce, S. S., Dinovi, B. J., Nau, P. A., Eberman,
E. M., Bailey, J. R. Jr. & Rolider, A., Axelrod, S. (2000). How to
teach self-control through trigger analysis. Austin, TX: Proed.
Roley, S., Bissell, J. & Clark, G. (2015). Occupational therapy for children
and youth using sensory integration theory and methods in schoolbased practice. The American Journal of Occupational Therapy, 69,
1–20.
Rolider, A. & Axelrod, S. (2000). How to teach self-control through trigger
analysis. Austin, TX: Pro-ed.
Shivacheva-Pineda, Iv. (2019). The upbringing between the family and the
school. Yearbook of the Faculty of Education, Volume ХVI, 10–22.
Smith, T., Antolovich, M. (2000). Parental perceptions of supplemental
interventions received by young children with autism in intensive
behavior analytic treatment. Behavioral Interventions, 15 (2), 83–97.
Snyder, J. & Brown, K. (1983). Oppositional behavior and noncompliance
in preschool children: Environmental correlates and skills deficits.
Behavioral Assessment, 5, 333–348.
Tomchek, S. & Case-Smith, J. (2009). Occupational therapy practice
guidelines for children and adolescents with autism. Bethesda, MD:
AOTA Press.
Tsvetkova-Arsova, M. (2015). Pedagogy of children and students with
multiple disabilities. Sofia: Phenomenon Publishing House.
Warren, K., Schoppelrey, S., Moberg, D. (2005). A model of contagion
through competition in the aggressive behaviors of elementary school
students. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 283.
Watling, R., Koenig, K., Schaaf, R. & Davies, P. (2011). Occupational
therapy practice guidelines for children and adolescents with
challenges in sensory processing and integration, Bethesda, MD:
AOTA Press.
Wells, M. E. & Smith, D. W. (1983). Reduction of self-injurious behavior of
mentally retarded persons using sensory-integrative techniques.
American Journal of Mental Deficiency, 87 (6), 664–666.
Wilbarger, P. & Wilbarger, J. (1991). Sensory defensiveness in children
aged 2–12: An intervention guide for parents and caregivers, Denver,
CO: Avanti Educational Programs.
Veleva, Sn., Nikolova, Sn, (2021). Opinion of resource teachers and
specialists on the influence of sensory integration and occupational
112

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

therapy on the development of social competence in children with
disorders of the Autistic spectrum. Scientific conference with
international participation "Contemporary Discourse in Science",
Faculty of Pedagogy, University of Shumen "Bishop Konstantin
Preslavski".

Author Info:
Assoc. Prof. Diyana Paskaleva Georgieva, PhD
Faculty of Education
Trakia University - Stara Zagora
е-mail: paskaldi1929@abv.bg

113

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021
DOI: 10.15547/YbFE.2021.08

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ И ПРОЧИТА МУ НА ИЗКОННИТЕ
ЦЕННОСТИ
Пламен Пенев Пенев
THE NEW GENERATION AND ITS READING OF PRIMITIVE
VALUES
Plamen Penev Penev

Abstract: We live in an age which is strange and timeless, excessive with
interweavings and a combination of hopes and fears.
Hopes are a projection of the expectation that the World is entering a new
Golden Age of creation, and a polysemiotic constructive archetype.
Fears arise from the noticeable and accelerated decline of traditional values
and institutional structures - secular and religious; and from the idea and the
misconception that a future is being built in which only the strongest and most
ruthless survive and rule all levels of society. And the Bulgarian modern society
from the beginning of the XXI century is in absolute sync, with the passives and
positives of the world leading tendencies in cultural, social and ideological sense.
The new generations of the native Bulgarian present and future are the embodied
and true reality of this wide planetary framework, characterizing our troubled and
fleeting epoch. The positive perspectives, based on the technicalized and
hypercivilized essence of being, are theirs, of these generations, also the liabilities,
as unknowns, abysses of existential doubts and trials as a whole. We are also
witnessing at the epicenter of the transition, the crossroads of a kind of inaction
between a period of the passing and the unidentified, also unexplained in its
essence, new present and future. The characteristics of this kind of "row spacing"
are the hallmarks of the new generations, including, especially in the Bulgarian
society, which set the essential signs of our very future and possible prospects for
public and national life.
Keywords: values; hypermodernism; generation; person; modernity; world

Преходът от модернизъм към постмодернизъм се осъществява
през втората половина на ХХ век. Докато Бруно Латур твърди „никога
не сме били модерни”, Чарлс Тейлър оговаря „безпокойството на мо114
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дерността”, Хабермас чертае „философския дискурс на модерността”, а
Фредрик Джеймисън говори за една „единствена модерност”. Джани
Ватимо обявява „края на модерността”, Едгар Морен иска да улови
„духа на времето”. От своя страна, Ричард Бърнстийн се стреми да определи „новата констелация”, Зигмунд Бауман – „постмодерната етика”, а Лиотар – да систематизира някои „постмодерни поуки”.
В съвременната епоха на хиперконсумация и трескаво скъсяващо
се време краят на постмодерността е прекрачен. Говори се за „хипермодерните времена”. Опит да обобщи отделни техни характеристики
прави Жил Липовецки. Налице е и хипермодерният човек.
Краят на ХХ и началото на ХХI век е време на хипернарцисизъм
(„нарцисизъм” е формулировка на Хр. Лаш) и на комерсиализация на
начините на живот. Консумизмът става не само парадигмална жизнена форма, но придобива характер и на световна религия. Загубата на
висшите идеали е съпътствана от всеобхватен скептицизъм. Релативизмът и прагматизмът са превърнати в граждански добродетели. Философите говорят за криза на хуманизма и за разпад на субекта. Мегаломанията, обзела човека след „смъртта на Бога”, добива хипермащаби. Липсват универсални истини, ценности, принципи, критерии,
липсва един универсален и надисторически ред. Човекът е потопен в
плуралистична вселена – плурализъм на традиции, на философски
системи и позиции, на перспективи. Разпада се човешката цялост.
Невъзможно е идентично човешко съзнание, множат се индивидуалните различия. Обществото затвърждава хетерономията на Другия и
става все по-егалитарно. Разбирането за радикална множественост и
имагинерност зачерква континуума и налага дисконтинуитет. Новите
технологии и научните открития са профанна всекидневност, рутина.
Прогресът изглежда следва една тенденция към собственото си
размиване, а заедно с него същото важи и за новото, не само в действителния процес на секуларизация, но дори и в най-крайно футуристичните утопии (Vatimo, 2004, р. 123). На мястото на „героическия” човек се е възправил „техническият”. Духовните пространства са
заменени от ритмите на техниката и телекомуникацията. Изградена е
виртуалната реалност.
Технологиите са революционизирали културата. В техническата
ситуация изкуството не е медиатор между отсамно и отвъдно. В античната древност поетът е мислен и като пророк. Vates означава едновременно Пророк и Поет. По своята същност те наистина са едно
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и също, поне в това най-важно отношение, че и двамата са проникнали в свещената тайна на вселената... (Carlile, 1997, p. 95). Профетическият дискурс на изкуството твърде отдавна е зачеркнат. Възпроизводимостта, мултипликацията, серийността, конститутивни на фотографията, зачеркват и дискурса за гения на твореца. Изкуството
вече е снизено до медия – не медиатор между отсамно и отвъдно, а
медия (ако приемем, че медиаторът е обвързан с движение по вертикала, то медията е обвързана с движение по хоризонтала). Характерно
в това отношение е твърдението на Скот Лаш, че медийното общество
взривява бинарните опозиции, „взривява „разликата” между инструменталността и крайната цел. То взривява тази предишна трансцендентност в една по-обща иманентност, в неразличието на информационните и комуникационните потоци. Информацията и комуникацията
са материалната, нова и трета природа на глобалното информационно
общество. Сега културата е навсякъде сред нас. Сега културата вече
не е в представянията, а в обектите, марките и в технологиите на информационното общество (Lash, 2004, p. 98, 181). Така в хипермодерните времена оплоскостяването на света е завършено.
Напълно оплоскостен, ограничен, светът вече е сведен до екран.
Освободен от моралните вериги, „техническият” човек „клика” върху
едно или друго „падащо меню”, задоволявайки консуматорския си
глад и потребността си да бъде обект на прелъстяване. Вместо отстояване на идеали и на морални каузи, които да трансцендират Аза –
връхлитащи, блъскащи се образи, конституенти на света на виртуалното пространство. В размислите си за „унизеното слово” френският
философ Жак Елюл обяснява, че Образът е от една съвсем друга област, от областта на онова, което не е Бог и не може никога да
стане, при никакви обстоятелства (Elyul, 2004, р. 114). Хипермодерното мислене окончателно десакрализира образа. Той вече не е
знак за нещо недостижимо, не е символ, не представя митичен или
отвъден свят. Напълно иманентен на отсамното, утвърждава феноменологията на „тукашното” като неоспоримо реално. За абсолютно
истинно се приема само видяното. Бързото развитие на техниките на
изобразяване – фотографско изображение, кино и видеообраз, холографско изображение, дигитален образ, лазерно проектиране – пренасища пространството с образи. Всичко вече е визуализирано. „Инструменталният разум” комуникира чрез образи. Иконическите знаци
изместват словото. Вместо писма – CD. Епистоларната форма става
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нелепа и е отхвърлена безвъзвратно. Постепенно се наслоява снизходително-пренебрежително отношение и към книгите. Според Блум,
пренебрежението към книгите прави хората по-ограничени и плоски.
По-ограничени, защото им липсва най-необходимото, действителната основа за недоволство от настоящето и разбирането, че съществуват негови алтернативи. Те са и по-доволни от това, но и
отчаяни, че някога ще могат да се измъкнат от него... Плоски, защото без интерпретация на нещата, без поетичност или активност
на въображението техните души са като огледала – не на природата, а на онова, което е наоколо (Taylor, 1999, p. 22).
Анализирайки съвременното общество, станфордският преподавател по право Лорънс Фридман го категоризира като хоризонтално и
посочва решаващата роля на образите като основен инструмент на
хоризонталната комуникация. Езиците изчезват с бързи темпове и по
всяка вероятност до двадесет и втори век ще просъществуват едва
неколкостотин. Позовавайки се на изследване на Нийл Потсман,
Фридман обобщава: Образите заменят писаното слово „като наше
основно средство за тълкуване, разбиране и тестване на реалността”. Телевизията подчертава образите, а не идеите. Тя създава
„илюзията, че знаем нещо”, докато в действителност тя води зрителя
в обратна на познанието посока (Friedman, 2002, p. 34). Виртуалната
реалност е станала по-реална от истинската реалност.
Оплоскостяването на света и изличеното чувство за принадлежност към един общосподелян определен ред улесняват завихрянето на
хипермодерния индивид в кръговрат от бързо сменящи се, неспирно
циркулиращи образи. Преситеността на сетивата отвежда до промяна
на художествените езици и до превръщане на самото техническо възпроизводство в художествен метод. Още Валтер Бенямин, обговорил
култовата и изложителна стойност на творбата, както и разрушаването на нейната „аура”, акцентира в статията си „Париж – столица на
ХIХ столетие” върху приоритета на техническите необходимости
постоянно да се облагородяват чрез обличането им в артистични
цели.
Завършеният процес на де-ритуализация на традиционното художествено произведение в съвременното хипермодерно общество е
отвел до генерализиране на образа. Неговата „ентелехия” е животът
във виртуалната реалност – виртуални пътешествия, виртуална любов, виртуален домашен любимец. Като систематизира характеристи117
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ките на информационното общество, Скот Лаш излага разбирането, че
съвременната епоха е епоха не на символна размяна, а на мъртви дигитализирани символи; не на форми на живот, а на виртуализирани
навици. (Lash, 2004, p. 140)
„Инструменталният разум” произвежда от разстояние дори и
културата. Хипермодерният човек е въоръжен с „дистанционно” и
„мишка”. Фланьор, пребиваващ в илюзорните светове на „осъществени” мечти, той възприема чуждите знаци като собствени, присвоява
си чуждите образи, комбинира ги и ги окомплектова, за да си съгради
свой свят – „смешение от факт и фикция” (Хасан). Симулакрумът –
реалити шоу, вече е верифициран като обективна реалност. Новата
семиотична и структурна каузалност, породена от образната инвазия,
е интерпретирана от Маршъл Маклуън. Той дефинира съвременната
епоха, в книгата си „Закони на медиите”, като „епоха на образа”. Културата се отказва да бъде репрезентативна или наративна и е станала
„архитектурна”. Тя е триизмерна, пространствена, толкова тактилна, колкото е визуална или текстова; тя е навсякъде около нас и ние
я обитаваме; живеем в нея вместо да я срещаме в отделното царство на представянето (Lash, 2004, p. 181) Това е култура от разстояние, сведена до информация, получена чрез екстериоризиране на човешката сетивност (Крокър). Технологичната култура е анализирана и
от Вирилио. Той обобщава етапите, през които преминава обществото
– от „графичен” век през „кинематографичен” и „фотографичен” към
„инфографичен”. В инфографичния век образите вече не са представяния, а информация. Те са утилитарни и „фатични”.
Освен че разширяват възприятията, съвременните кибертехнологии променят и самото изображение. В областта на изкуството тяхната роля почти напълно измества „майсторлъка”. Образът става все
повече електронен продукт и все по-малко – произведение на човешката ръка. Реализацията на творбата се състои динамично, творбата е
процес. Зрителят, реципиентът все по-често е едновременно обект и
субект на този процес.
Характерно е, че при музиката и при словото образът се ражда в
съзнанието. Той е априори виртуализиран. В изграждането му е
впрегнат целият емоционален и ментален потенциал на индивида.
Изобразителната пластика се отличава със своята конкретност в пространството. Визуалното изкуство е изкуство на сетивните форми. Естетическият израз на идеи, мисли, чувства, страсти изисква транс118
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формацията им, свързана с тяхната транссубстанциализация. Така
постигнатият образ „редактира” видимата реалност, задавайки своите
смислови внушения.
В традиционното изкуство реципиентът интерпретира и доразвива даденото произведение, без да рефлектира върху самия художествен факт. В хипермодерните времена дигиталните технологии улесняват експликацията на родените в съзнанието образи и съграждат
хиперреалността. Там индивидът попада в сугестивната клопка на
зрелищността. Същевременно, визуалното произведение създава условия за все по-персонализирано общуване. Двата свята – реалният и
художественият, се смесват, сливат. Човекът е напълно потопен в художествената действителност, бариерите падат и той е в състояние да
се идентифицира с различни гледни точки – Тук ти можеш да бъдеш
една носеща се из въздуха гледна точка... Можеш да бъдеш дъждовната капка или реката, можеш да бъдеш това, което винаги си
мечтал (Brickon). Така електронно генерираната реалност не само
допълва, но и замества традиционната вещно-материална като увлича,
повлича индивида в подмолния поток на виртуално осъществени желания. Консумиращият образи се вживява в тяхната измислена природа и заживява чрез тях. Налице е виртуализация на психологическото възприятие.
Самите образи, елементи от технологична система, стават триизмерни и полиметрични. Сетивният апарат също е променен. Погледът е фокусиран, операционен, инженерен. Окото е наблюдаващо,
документиращо, „овластяващо” (Fuco). Това е око, което излиза отвъд
рамките на видимото, око, което има своите „протези” и чрез тях може да бъде навсякъде. Протезата увеличава обсега на действие на
даден орган в съответствие с начина на функциониране на този орган. Това разширение на функцията обаче може да има както усилващ, така и смаляващ характер – клещите увеличават силата на
захват, но отстраняват топлинни и тактилни усещания. В този
смисъл огледалото е една абсолютно неутрална протеза и то ни
позволява да улавяме визуални стимули, идващи от недосегаеми за
погледа места – те могат да се намират пред тялото ни, зад ъгъл, в
дупка, като при това силата и степента на достоверност за окото
не се намаляват (Есо, 1993, p. 229). Самият човек е поставен в полето
на едно непрекъснато наблюдение и обглеждане. Той е „прозрачен”;
телесност; „обект”, следен от втренчени в него камери; образ върху
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екрана на монитора.
Виждането дешифрира обекта на наблюдение и е конститутивно
на овладяване. Наблюдаемото е манипулируемо. Така в хипермодерните времена езиково структурираният жизнен свят се оказва непрекъснато изтласкван от образното структуриране. Множеството проекции са все повече обмен на образи, отколкото обмен на речи. Логосът
на езика се изплъзва от контрол, изместван от логоса на образа. Образът има гещалтна структура. Бодрияр вижда в него „изпускане на света” – изпуснатият в образа принцип на реалността все пак ефикасно
се провижда в него като постоянна репресия на желанието (Bodriar,
2003, p. 176).
В модерните времена писаното слово доминира над устното.
Същевременно писменият знак – буквен образ на думата, изисква дешифриране, изисква „превод”. Известно е, че за всеки посредник е
характерна ситуацията на полутрансцендентност, а сензомоторните
процеси на нашето отношение към света са обвързани с образи. Всяко
припомняне, всяко реконструиране на събитие, всяко възстановяване
на „картина” от миналото се извършва от съзнанието не чрез думи, а
чрез визуални образи. Чрез тях „дешифрираме” ситуации. Появилите
се в съзнанието образи са знаци от един неограничен семиозис. Както
думата е символ, така и извиканите в съзнанието образи стават символи. От една страна, те са носители на рационалност, аналитичност,
каузалност, а от друга – на холистичност, интуитивност, акаузалност.
Можем да приемем, че символите са тип визуални знаци, които симбиозно обединяват в себе си функциите на дясното и лявото полукълбо по начина, по който двете части на мозъка функционират симбиозно.
Във „вертикалното общество”, където ролята на словото е същностна, изкуството е „съзерцание” и „вчувстване”. В „хоризонталното
общество”, където основна е ролята на образа, изкуството става действие. Хоризонталното общество е информационно общество, общество на Интернет комуникации и сателитни чинии, където телевизията
структурира света като подчертава образите, а не идеите. Тук електронният човек се оказва свързан с информационните структури, които
са „симултанни, накъсани и динамични”. Досега езикът е бил основното средство за комуникация, а усвояването на света е ставало чрез
лявото мозъчно полукълбо. Сега, когато комуникацията се осъществява основно чрез образи, доминира дясното полукълбо. То отхвърля
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логическата последователност като налага едновременен свят и абстрактни модели. Водещи белези на дясното полукълбо са холизъм,
пространственост и символизъм. Тъй като за лявата половина е свойствен диктатът на линейността и визуалният ред, до тоталното налагане на електронните медии и информационни технологии (60-те години на ХХ век) за изобразителното изкуство са характерни изследването на пластическия образ и кавалетността. В Западното изкуство –
отбелязва Маршъл Маклуън – ние се възхищаваме от силата на
твърдението и от „свързващата линия” в дизайна, докато културата на дясната половина поражда противоположния принцип: вместо констатацията, ударението е върху „стойността на внушението (McLowan, 1995, p. 79).
Така, приблизително до 60-те години на ХХ век, основно средство за комуникация е писаното слово, а пластическият образ – основно средство за изображение. Художникът държи молив, четка и длето.
И както сочи Бенямин – всичко тръгва от фотоапарата. Разширяването на електронните технологии, множащо производството на образи,
активира дясно-полукълбовия модел на комуникация, където възприятието е холистично и едновременно. В началния етап от процеса на
електронизация, когато дигиталните технологии все още не са ежедневие, концептуалистите не приемат и отбягват физическото изражение на идеята, визуализацията на концепта. Но като материализация
всяко произведение на изкуството „превежда” опита от един модус в
друг. Уникален постулат на ума и въображението, то е водовъртеж
на енергията на опита, както и модел на сетивността”. (McLowan.
1995, p. 270).
Преди създаването на азбуката човекът, усвоявайки с помощта
на дясното си полукълбо света, отлива придобитите познание и опит в
културни универсалии, символи и митове. Появата на писмеността
развива лявото мозъчно полукълбо, а сега – в кибертехнологичните
времена, отново започва да доминира дясното полукълбо. Оттук естествено произтича завръщането към символите и архетипите. Постарите клишета се възстановяват както като вътрешноприсъщи
принципи, които формират нова основа и ново съзнание, така и като
архетипни носталгични фигури със значение, трансформирано по
отношение на новата основа. Архетипът е възстановено осъзнаване
или осведоменост. Когато съзнателно започнем да възстановяваме
един архетип, ние несъзнателно възстановяваме и други, и това въз121
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становяване протича в безкрайна редица (McLowan, 1995, p. 104).
И в модерните, и в постмодерните времена рефлексията се е реализирала чрез словото. Рефлексията кара мисълта да се върти в
кръг, превръща я в око, което вижда себе си чрез собствената си
светлина. Мисълта става трансцендентална оптика (Verin, 2001, p.
96). Виждаме, че хипермодерното хоризонтално общество вече постулира телесността и пластичността в оперативно понятие. Ето защо
образът се превръща в инструмент за изказване на човешката нестабилност, в средство за автоинтерпретация, за трансцендентална позиция спрямо самия себе си. Оттук рефлексията, като форма на „отражение”, става все повече образна, отколкото словесно-мисловна –
самовъзприятието на Аз-а е възможно чрез образи символи.
Характерна в това отношение е експозицията „Световете на тялото” на немския патоанатом Гюнтер фон Хагенс. Отзивите и коментарите за нея са полярни: шокираща, извратена, некрофилска, гениална. Според хайделбергския професор науката и изкуството са насочени към едно и също, преследват една и съща цел – истината и красотата. Ето защо той възприема научните търсения в областта на патоанатомията като творчески актове, а учебните пособия – като артефакти. Дисекцията според него е художествен акт, отгръщащ завладяващата красота на строежа и формите на организмите, мощното „очарование под повърхността”. Дискусиите, предизвикани от Хагенсовата
„учебно-познавателна и естетическа експозиция”, са наситени с напрежение и дават тласък на противоречиви оценки: откачил лекар –
учен новатор, гениален художник – циничен некрофил. Радикалната
оригиналност на скандалния му творчески проект, демонстриращ красотата и уязвимостта на човешкото тяло, е възможно да бъде разбрана, ако се надскочи уравнителната картина на етическата рационалност и хуманитарния конформизъм.
Обработени чрез изобретения от самия Хагенс метод за дълготрайна консервация на трупове, наречен от него „пластинация”, мъртвите тела заемат обичайни пози. Инсталацията от трупове таи мрачна
готическа красота и излъчва характерните за ренесансовия творец
любознателност и дръзновение, обагрени с доза черен хумор, типичен
за немския романтизъм.
Цели трупове, разчленени торсове, трупове в пози на класически
скулптури, скулптурни групи от трупове, инсталации от балсамирани
органи, трупове със снета кожа. Обиграни са и позите на класически
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образци: Роденовият „Мислител” е с оголен мозък, Мироновият
„Дискохвъргач” със снета кожа, за да са видими мускулите и мускулните влакна. „Одран” труп язди „одран” кон – „скулптурата” алюзира
фигура от живописните платна на Жерико. Труп, държащ в ръка собствената си кожа, препраща към св. Вартоломей, нарисуван от Микеланджело върху тавана на Сикстинската капела. „Бегачът” събужда
реминисценции за футуристична скулптура, а „човекът-кутия” може
да бъде разглеждан като интерпретация на една от живописните фантазии на Дали (1926). Стаената напрегнатост между установените художествени образци и шаблони и неочакваната им интерпретация
поражда мощно конотативно поле. Труповете са превърнати в скулптури, вътрешните органи – в „обекти”. Вариантите на рефлективност
са обусловени от „диалога” с мъртвото тяло и „очарованието под повърхността”.
В хипермодерното спектаклово време на виртуалности и симулации, когато за обективно истинна се приема единствено материята,
„трупният” реализъм на Хагенс търси постигане на автентичност.
Живият човек е застанал лице в лице с 200 трупа. Инсталациите са
тук, в реалното пространство, но същото това пространство, в което
той обективно пребивава сред трупови скулптури, дисперсиризира в
опозиция с пределната конкретност определено конотативно поле,
отдаващо концепцията.
Съвременните научни открития осветляват структурата на материята до най-дълбокото достъпно ниво. Дори атомното ядро е разбито
на елементарни частици. Кибертехнологиите също ориентират погледа към формалната структура на света, изграждайки разбиране, че
същностите се виждат чрез формата. Светът се възприема като форми, усвоява се образно, затова Хагенс с научна педантичност прави
видимо вътрешното устройство на човешкия организъм. Той „отваря”
човешкото тяло, одира кожата, разтваря черепа, показва мозъка,
проследява гръбначния стълб и прешлените, обглежда нервните
окончания и мускулните влакна, вените и най-фините артерии.
Хипермодерният човек развива идеологията на здравето и дълголетието, разгръща неофутуризма, стреми се към безсмъртие и търси
постигането му. Ето защо пластинацията е видяна като форма на безсмъртие и представена като пробив във вечността. Тленното тяло е
съхранено и удостоверява възможната осъществимост на човешкото
желание за безсмъртие. В домодерните времена тялото е мислено като
123

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

съсъд на душата: материята е преходна, душата – безсмъртна. Днес,
когато рационалистичните потребности са изличили митичнорелигиозното светоусещане, светът е сведен до чиста „телесност” и
затова се търси постигане на телесно безсмъртие.
Характерният за съвременния свят културен релативизъм и
трансгресията на границите отдавна са поставили на изпитание както
полето на изкуството, така и представата за самото произведение на
изкуството. Преди четиридесет години Йозеф Бойс е обявил своя социално-естетически идеал: Всеки човек на земята да стане формостроител, ваятел и скулптор на социалния организъм.
Целенасочено търсещ прилика с Бойс, при това не само във физически план – с неизменното носене на черна филцова шапка, Хагенс
експлицира „шаманското” си отношение към света, към живота, към
изкуството. Песси дори рисува двамата заедно, иронично озаглавявайки платното: „Гюнтер фон Хагенс клонира Бойс и му слага имплант в гърдите”.
Наричан „Робин Худ на анатомията”, Хагенс възприема пластинацията като релевантна на живия живот. Тя според него не просто
представя трупа в близка до живота поза, не просто „оживява” анатомията му, но и напомня на зрителя какво се случва с тялото в смъртта.
Както художниците на Ренесанса са изобразявали своите анатомични фигури в живата обстановка, украсени с растения и животни, така аз връщам фигурата на пластинирания обратно в живия
свят, от който той идва. – споделя Хагенс. Професорът по философия Франк Йозеф Вайц обаче изразява своето негодувание: Разбира
се, в известна степен всички ние сме поставени лице в лице със самите себе си, с въпроса какво е човекът и в кой момент плътта
престава да го представя, престава да бъде част от самия него. Но
аз приемам за недопустимо и за безотговорно фриволното и несериозно отношение към човешката природа... Така, от една страна, експозицията на хайделбергския „шаман” интерпретира самоидентичността, от друга – „оживява” проблема за границите на позволеното в
изкуството, за изкуството и морала, от трета – поставя въпроса за границата между полезно и нравствено.
Когато Йозеф Бойс поставя зад стъклена витрина предмети от
баналното битово ежедневие, той ги дистанцира от битността и битовостта като чрез концептуалистката иновативна намеса на художествения акт им дава статут на творби. Хагенс поставя зад „стъклена
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витрина” мъртвостта и така й придава естетическо измерение. Той не
само руши стратегиите, вкарващи смъртта в строгите рамки на церемониални ритуали и табута като смущава покоя на мъртвеца, но в
хипермодерното време, обговарящо „смъртта на естетиката” и
„смъртта на изкуството”, скандалният му жест е естетизация както на
мъртвотата на мъртвостта, така и на „смъртта на естетиката” и
„смъртта на изкуството”. По този начин той ги оживява. Изкуството
като поле на символни означавания и науката като територия на обективни закономерности са експериментално обединени и тяхното тържествуващо единение е изложено пред погледа на зрителя като шоу,
игра, забавление.
Възгледите на модернистите за човека са обобщени от Дж. Северини, който строи футуристичен „модел”: „Ние се възприемаме
като механизми, чувстваме се построени от стомана, ние също сме
машини, ние също сме механизирани.”. В потвърждение Наум Габо и
Антоан Певзнер конструират своите скулптури, ползвайки оксижен и
металорежещи инструменти. Така телесността е изказана като продукт на инженерно-техническата мисъл. Позицията на Хагенс е диаметрално противоположна. Той възприема човека като организъм,
като плът с определена структура и затова отваря трупа, показва органичния строеж на вътрешните органи – анатомията е визуализирана. Христоматийната постановка, че изкуството разкрива вътрешната
красота на човека, е разиграна с черен хумор и в буквален, и в метафоричен план. Експозицията е имала рекордните 11 милиона посетители.
На една от снимките Хагенс, с неизменната върху главата си
шапка на Бойс, играе шах със „скулптирана” от него фигура. Изграденият дискурс произвежда фикционалност по отношение на собствената реалност.
Трупът, чиято кожа е снета, седи на стол, черепът е отворен,
виждат се мозъкът и кръвоносните му съдове. Погледът се плъзга надолу, проследява гръбначния стълб, прешлените, гръбначния мозък и
всички нерви, контролиращи мускулите и мускулните влакна. Мозъкът контролира тялото, управлява човешките действия и поведение –
идеята за „игра” е пластично обвързана с мозъчната дейност, с менталното поле. Така – по сетивен, образен начин, мисленето и мисълта
са утвърдени като интелектуално действие.
Изборът на шахматната игра също не е случаен. Неминуемо се
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сещаме за играча на шах на Карачи, за Сезан и Дюшан. Един от пърформансите на Марсел Дюшан (Пасадена,1963) е как той играе шах с
гол модел. Въвел понятието „поле на стратегическите възможности”,
Фуко подчертава, че никое произведение на изкуството не съществува
само по себе си, извън отношенията на взаимозависимост с други
произведения. Четен в сферата на идеологията на изкуството, жестът
на Хагенс не е механично повторение на осъществен авангарден акт,
не е епигонска позиция, а опит чрез конструиране и обиграване на
познат обект да бъде задвижен различен мисловен метадискурс. Новият тип художествен изказ, който той използва се обуславя и същевременно експлицира новите социологически връзки, наложили различен начин на мислене, световъзприятие и самовъзприятие.
Бойс и Дюшан са не само авангардни художници от миналото –
те са емблема на етапи в развитието на изкуството. Професор в
Дюселдорфската академия на изкуствата, Йозеф Бойс отрича традиционните художествени ценности и призовава: Очистете света от
мъртвото изкуство, от имитацията, изкуственото изкуство, абстрактното изкуство, илюзионистическото изкуство, математическото изкуство! Позицията на Дюшан се определя от желанието му да
бъде освободен от привидността на произведението на изкуството.
Под въпрос са поставени самото поле на изкуството, функциите му,
логиката на дейността му. Пластинираните трупове на Хагенс са „автентични”. Чрез своята автентичност и „живост” те „оживяват” позите на класическите образци, за да очистят „света от мъртвото изкуство, от имитацията, изкуственото изкуство, абстрактното изкуство”.
Обединявайки наука и изкуство, професорът по патоанатомия освобождава „обектите” от тяхната „привидност на произведение на изкуството”.
Тялото е „одрано”, „оголена” е неговата вътрешност – на показ е
„вътрешността” на играча на шах. Така „вътрешността” е метафоризирана, придаден й е статут на ключова семантическа реалия – референциите недвусмислено отпращат към вътрешния свят на човека.
Самата експозиция носи наименование „Световете на тялото”.
Представата за играещата шах смърт е типична за Средновековието. Смъртта обикновено е изобразявана като скелет или тяло без
кожа. Тук мъртвото тяло е без кожа и играе шах. В превод думата
„шахмат” означава „смърт на краля”. В много средновековни картини
внушенията, че всеки е смъртен се извеждат чрез фигурата на крал,
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играещ шах със смъртта. Кралят символизира „всеки” един. На снимката Хагенс е в неговата позиция, а внушението носи смислите за естествеността на смъртта. Одраният труп репрезентира трупа на всеки
смъртен.
Самият Хагенс майсторски играе шах, играе и с клишето „побъркан, смахнат професор”. Върху шахматната дъска фигурите са
безсмислено разположени, двата царя са в шах, а по-смелите зрители
често ги размесват. „Атаката” е срещу закрепени вече в културното
съзнание значения и мисловни схеми – произволността и променливостта на партията шах символизират произволностите и променливостите в човешкия живот.
Новите категории на мислене и сетивност са преобразили интелектуалния климат. Няма Бог, няма абсолютна истина. Размито понятие за прогрес. Познание – от естетически характер. Вместо образование – натрупана и прагматично употребена информация. Хипермодерното общество е изградило мислене и световъзприятие от естетически тип. „Когато идеите започнат да липсват като обекти на вяра и
като модели на легитимиране, желанието за привързване към нещо не
се отчайва и се насочва към маниера на представяне. Кант нарича маниера modus aestheticus на мисълта. Естетиката е модусът на цивилизацията, напусната от своите идеи. Тя култивира удоволствието от
представянето. Тогава тя нарича себе си култура.” – пише Лиотар в
есето си Anima minima (Liotar, 2002, p. 189). Самият Аз „се конструира извън реалните отношения, естетически, въз основа на чистия
спектакъл”, „Азът става констелация, монтаж.”. (Dichev, 2002, p. 69)
В хипермодерното общество телесността е вече начин на мислене. Налице е слояща се хипертелия – „неестествено разрастване на
предметното, сексуалното, политическото, културалното...”. Предметната обективност се мисли като матрица на възможностите – погледът усвоява атрактивността на зрелищното, съзнанието подрежда
формалните структури. Всичко вече се конструира, подлежи на разпад и на замяна. В полето на културата постмодернизмът се е проявявал като реторика на децентрираното и случайното, но техническата
идеология е променила радикално условията за изкуство. Изменена е
не само средата, изменено е самото отношение към света.
Естетически отчужден от едно ирелевантно минало, от традициите, от Другия, преживял смъртта на Бога и последвалата я празнота,
хипермодерният човек е узаконил своята инструментално127
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технологична нагласа към света. Абсолютът на сетивното е наложил
властта на образа. Отделни бягства на творци от утвърдените правила,
търсенията на алтернативи на инструменталната рационалност неминуемо отвеждат до реактивиране на латентни пластове на универсалните символи. От своя страна, разумът отново унифицира и универсализира. Въпреки че в хипермодерното общество образът вече не служи на просветителските „метанаративи”, той остава семиотичен код.
Употребите му са кодифицирани и канонизирани от дискурсивните
практики и легитимирани от консумистко-идеологическите метанаративи. Така той не само генерира нихилистко-консуматорския манталитет на хипермодерния човек, но визира и инструменталнотехнологичната му манипулируемост.
Свидетели, съучастници сме в епоха и общество/общества на
крайна
вътрешна
идейно-етична
деструкция,
културноцивилизационно самоопровержение и вътрешна екзистенциална дезориентация; с поколения и ценностни маркери, съставени от упадъчност, своеобразни късни реплики на цивилизационно-културното, в
същината си, крайно отрекли го като именно плиткокоренни, скоротечни, безпаметни носители на „новото варварство“, изгубило тотално дори остатъците от идейно-етични континуитетни връзки и преноси/преобживяване на Традициите. Които в същността си са окончателните изводи за контурите на съвременната „пост-“ епоха; Носители - като „нови варвари“ - нито пренасящи, нито пораждащи начала
на култура, мирогледи, реални културно-цивилизационни екзистенции, способни да диалогизират с класическото и предходните културно-исторически натрупвания на „-измите“, градивни, одуховностени,
антропоцентрични. Скоротечност, консумативно антикреативно, антиисторично, вулгарно идеологизирано, антиавтентично битие, рамкирано, дълбинно характеризирано, през индивидите на тези нови
поколения, с гениалното провиждане в стиховете на А. Геров: Аз видях абсолютното нищо бе по-страшно от смърт в скотобойна...
престъпно и хищно...; пустиня, която до сега е „посята“, станала цялата реалност; „абсолютно нищо“ с крайния, радикален отказ от каквито
и да са съдържания, перспективи и бъдеще, включително като възпитателно-педагогически, етични и емпирично-екзистенциални модели
на съществуване. И въпреки всичко, смеем мотивирано да настояваме
за надеждата, че мъдростта за многовековно и хилядолетно просъществуване, вкоренена на генетично и културно-исторично ниво ще
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сработи и спасително обратът предстои; така е било в бездните на
историята, така и ще бъде в изпитните на родното ни настояще и бъдеще (...).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ У СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ
Тиха Атанасова Делчева
PSYCHOLOGICAL MECHANISM FOR THE FORMATION OF
PROFESSIONAL REFLECTION IN PEDAGOGICAL STUDENTS
Tiha Atanasova Delcheva
Abstract: The formation of professional reflection in students of pedagogy
is related to the effectiveness of their pedagogical realization. On the basis of the
concept of "cooperation of activity" and the related "reflexive outcome" of the time
of action (Shchedrovitsky, 1974), psychological mechanisms of reflection are analyzed. When meeting a barrier and the impossibility to carry out a specific activity,
the subject of the student is provoked to realize new ones according to changing
conditions. The need for reflective analysis arises.
Through a system of learning reflexive tasks, students repeatedly perform
both partial and complete reflective analysis. They are exercised in practical mastery of mental logical operations - definition, concretization, reformulation, classification, evidence, argumentation, comparison / differentiation, identification /
abstraction, generalization, formulation of hypotheses and others. In this way, students are taught to assess, according to the acquired theoretical knowledge, whether the relevant knowledge, actions, operations, means, methods were appropriate or
not, and to look for new ones more adequate to the changed situation.
Six main components (stages) of the psychological mechanisms of the reflexive process are determined: 1) reflexive outcome; 2) intensity; 3) initial categorization; 4) construction of the system of reflexive means; 5) schematization of
reflective content; 6) objectification of reflexive description (Tyutkov, 1987). They
contradict subsequently and can be purposefully formed and developed in students
in the form of the last units during their preparation. This can be the basis for a
technological form of training for reflection in the case of students-future pedagogues.
The analysis of the psychological mechanism for the formation of professional reflection creates an opportunity to design such a system of student education in which reflection is accepted not only as an approach to learning, but also as
a subject of its purposeful formation.
Key words: psychological mechanisms, reflexive result, components-stages,
professional reflection, reflexive tasks
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Педагогическата дейност се приема като една от найрефлексивните. Изследванията на много учени показват, че у учителите е налице специфична чувствителност към собствената им личност и
дейност, към личността на учениците, от тях зависи ефективното самопознание на учителя и успешното опознаване на учениците
(Vasilev, 2005).
Проучванията показват, че в студентската възраст най-ефективно
се развива способността към рефлексивно решаване на проблеми в педагогическата реалност, към конструктивна рефлексия. (AbulhanovaSlavskaia by Vasilev, 2005). Това предполага необходимостта от формиране на рефлексивни умения в този период, когато у студентите се
поставят основите на изграждане на професионално- личностни качества, на професионален стил на работа, т.е. на етапа на тяхната подготовка във ВУ.
Необходимо е в процеса на академичното обучение на студентите, бъдещи педагози във ВУ, да се създадат педагогически условия те
практически да овладеят механизмите за формиране на рефлексия и
целенасочено да я управляват и развиват в процеса на своята професионална реализация.
Развитието на рефлексия за педагогическа дейност е свързано,
от една страна, с формирането на теоретично педагогическо мислене у
студентите, а от друга, общите теоретични концепции да се конкретизират и подготвят за „излаз” в практиката, „да влезнат” в техния собствен практически педагогически опит.
Конкретизирането на понятието рефлексивни педагогически
умения на студентите означава:
• система от осъзнати професионално-педагогически мотиви, действия и операции, насочени към себепознание, осмисляне, самооценка
на собственото „Аз”, на своята педагогическа дейност – учебна и практическа, на своето професионално поведение;
• умения, които обезпечават непрекъснато усъвършенстване и успешност на собствената педагогическа дейност;
• специфични педагогически умения с интегративни и преобразуващи функции (Vasilev, 2005).
В психологията рефлексията се приема като изключително важен
етап и механизъм за развитие на дейността и личността
(Shchedrovitsky, 1974).
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На основата на методологията на системно-дейностния подход
Shchedrovitsky разглежда рефлексията като:
 процес и структура на дейността;
 механизъм за естествено развитие на дейността (Shchedrovitsky,
1974).
В този контекст особено полезна и перспективна за педагогическата дейност е неговата концепция за рефлексията като кооперация на
дейността и изследва практическото ѝ приложение. Рефлексията е в
резултат на възникване на т.н, схема на рефлексивния изход, т.е, разривът, възникващ в структурата на реализиращата се от субекта дейност в дадена ситуация.
Отнесена към подготовката на студентите педагози тази концепция за кооперация на дейността и рефлексивния изход може да се конкретизира в контекста на тяхната професионална подготовка. Рефлексивен изход може да се появява когато субектът студент среща трудност, невъзможност да осъществи дадена педагогическа дейност в
конкретна ситуация поради по-ниското ниво на компетентност, липсата на достатъчно теоретични знания, умения, средства, материали и др.
Тези променени условия налагат необходимостта той да извърши нова
дейност. От тази позиция студентът е провокиран да се обърне назад
към извършваната до тогава, да я анализира, за да разбере, какво е породило бариерата в процеса на реализирането ѝ, провокира се да разработи нов способ за решаване на конкретната задача. Този анализ е
със субективна насоченост на съхранените представни образи за конкретната педагогическа дейност и за построяване на друг цялостен смисъл на новата рефлексивна дейност.
По този начин Shchedrovitsky (1974) подчертава, че необходимостта от нова дейност, рефлексивно „поглъща” предишната, провокира нейния анализ, преоценка. Този механизъм на поглъщане според
него позволява да се строи системата на кооперация между двете дейностни позиции – на предишната и новата, на рефлектиращата и рефлектираната. Той обяснява нарушаването на комуникацията между
тези две позиции от принципното различие на техния смисъл, на знанията, средствата, способът, които се използват при извършване на
двете изолирани дейности в конкретната, в случая педагогическа ситуация.
Разривът в комуникацията между двете позиции (на предишната
и новата) на колективната дейност може да възникне и поради нераз133
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биране. Ако например в учебния процес, студентът учител иска да
предаде на учениците смисълът и съдържанието на конкретен учебен
материал, може поради някаква причина да се получи неразбиране на
информацията, т. е, учениците не могат да възприемат нейния смисъл.
Това провокира двамата участника в тази учебна комуникация да се
обърнат към анализ на причините за възникналата ситуация и да си
представят вътре в нея предишната си дейност като цяло. Невъзможността от комуникация се обуславя принципно (по силата на различната им дейност) на разлика в смисъла, знанията, средствата и способът
на двете позиции.
Shchedrovitsky (1974) подчертава, че този разрив може да е чисто
външен, връзката между двете позиции да е механична, напр. при извършване на продуктивно- механичен обмен, който по своята същност
е различен по отношение на комуникацията. В случая тази аналитична
външна активност е насочена към отделни дразнители от околната
среда, а не към собствената дейност като цяло. При този разрив процесът винаги излиза „извън рамката”, налице е обръщане към осъществявана до тогава дейност като цяло, към нейния смисъл, съдържание,
което трябва да се разбере. В същото време авторът подчертава, че това не означава, че не съществува рефлексия в индивидуалната дейност
на двамата участници. Тези различия обаче се явяват вторична форма
– персонализиран и интериоризиран процес, който в своята първична и
действителна форма е бил междуиндивидуален.
Особено важен аспект е преодоляването на разрива между рефлексиращата и рефлектираната позиции на студента педагог и тяхното
обединяване.
В този контекст Tyutkov (1987) интерпретира проблема за психологическия механизъм за развитие и управляване на рефлексията.
Авторът отбелязва, че включването на рефлексията в дейността (в случая педагогическата) може да стане както на съзнателна, така и на
логическа основа, като това има принципно значение както за различаване на „смисловата „и„ предметната „рефлексия, така и на нивото
на осъзнаване на дейността. Неговият анализ позволява да се изведат
положителните последствия от включването на рефлексията на ниво
съзнание: разкъсва се границата между двете изолирани дейности –
предишната и новата; продуктивно-вещественият обмен може да се
превърне в рефлексивна комуникация между двете позиции; рефлексивният изход като кооперация на дейността може да бъде и положи134
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телен творчески механизъм за нейното развитие.
В този контекст Tyutkov (1987) интерпретира рефлексивното отношение към дейността (педагогическата) като:
• специфичен съзнателен способ за овладяване от субекта както
на своята собствена дейност, така и на всяка друга;
• връзка с механизма на общуването на субекта със себе си и с
другите.
Задълбоченият анализ на автора за специфичните особености на
механизма на рефлексията, действащ на основата на съзнанието, позволява да се обяснят по-задълбочено психичните особености на този
процес и по този начин да се създадат условия за неговото формиране
и целенасочено развитие.
Субективната цялостност и непрекъснатост на психичните процеси в съзнанието позволява то даже в ситуация на изхода в и извън
рамките на дейността да запази субектната отнесеност на всичките
елементи и процеси на дейността към нея самата. Изследванията показват, че тази особеност се оказва основна психична трудност при
осъществяване на рефлексията, т.е. субектът студент се затруднява да
се откаже от предишната си дейност, да я анализира, да излезе извън
нея и да извърши нова такава в същата педагогическа ситуация
(Tyutkov, 1987).
В този контекст той обръща внимание на факта, че към съзнанието се отнасят освен сетивните образи, така също и индивидуалноличностните смисли, които субектът студент влага в своята педагогическа дейност. Един от най-важните компоненти на съзнанието са значенията (теоретичните концептуални педагогически знания), обществено изработени, закрепени и съхранени в езика, науката и културата.
Авторът подчертава, че именно те, отнесени към дейността
/педагогическата/ стават реалните комуникативни връзки между рефлектиращата и рефлектираната позиции. Освен това, теоретичните
знания-значения, функционирайки в езика, изискват към себе си системно и логически организирано отношение. Това позволява на субекта-студент при работа с тези значения да се откаже от хаотичен анализ
на своята конкретна педагогическа дейност и да извърши пълноценен
рефлексивен анализ. По този начин Tyutkov (1987) обобщава, че рефлексията е съзнателен процес в най-разнообразни форми, създаващи
друга субективна същност на дейността. Този съзнателен процес е организиран с езикови средства и затова авторът подчертава, че рефлек135
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сия не е всеки съзнателен процес, а само този, който е организиран
мисловно и е насочен към собствената дейност като на свой предмет
(Пак там). По този начин авторът обобщава, че рефлексивният изход
не е само негативно прекъсване на дейността, която се извършва от
субекта студент. Този разрив е свързан и с насочване към реализиране
на новата дейност като цяло по отношение на смисъла и съдържанието, което трябва да бъде разбрано. Именно това свойство на рефлексивния процес Tyutkov (1987) определя като „интенционалния компонент” на механизма на рефлексията. Т.е. в рефлексията всеки анализ и
опознаване на собствената дейност (педагогическата) се предшества от
субективна насоченост на съхранените представи и построяването на
цялостния смисъл на рефлектираната дейност.
Анализът на Tyutkov (1987) по отношение на психологическия
механизъм на рефлексията (педагогическата) включва и един много
важен аспект – неговата насоченост. Той подчертава, че именно тази
насоченост на процеса на усвояването на дейността (педагогическата)
като цяло, отличава рефлексивният процес от другите съзнателни процеси. В същото време конструктивната реализация на насочеността на
рефлектиращото съзнание изисква субектът студент да застане на определена гледна точка, която, както подчертава авторът, задава найобщите категориални рамки, които ограничават описанието на рефлексивната дейност. Всяка дейност (педагогическата също) може да се
представи от гледна точка на нейните мотиви, цели, средства, знания, и
др., които се използват в нея и образуват многокомпонентната й
структура.
Tyutkov (1987) акцентува и на друг интересен аспект на психологическия механизъм – субектът студент с рефлексиращата позиция
може да се опира в своя анализ на отделни образования или на тяхната
съвкупност, т.е. това е т.нар. първична категоризация. Нейните рамки
във всички случаи задават определеност на дейността (педагогическата) като цяло. Когато тя се осъществява в категорията дейност – педагогическата, тогава е необходимо да бъде анализирана пълната ѝ
структура. Авторът определя първичната категоризация в рефлексията
като първи етап, при който субектът студент организира съзнателния
процес с мисловни средства. В зависимост от това, какви категории и
логически системи на мисленето се използват при първичната организация, се различават общи типове рефлексия – интелектуална, личностна, праксиологическа (Vasilev, 2005).
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Авторът задълбочава анализa като подчертава, че първичната категоризация, която се осъществява от субектът студент, задава избора
на мисловни средства, с чиято помощ той ще осъществява рефлексивното усвояване на педагогическата дейност. Тези мисловни средства от
своя страна субектът студент е необходимо да съотнесе с конкретните
обекти, които са в актуалното поле на неговата педагогическа рефлексия. Но освен това, той е необходимо да ги съотнесе и помежду им, и
те да са взаимосвързани в някаква конструкция. Този етап на конструиране на рефлексивната система Tyutkov (1987) определя като особен
механизъм на рефлексията. Конструирането на такава система за рефлексивно отразяване на дейността (педагогическата) на свой ред може
да се осъществява с различни видове способи, което позволява да се
говори за различни видове рефлексии според способа за получаване на
рефлексивна картина на педагогическата дейност. В този контекст авторът обръща внимание на още един много важен аспект на рефлексния процес – преодоляване на извършването на хаотичен анализ на
предходната дейност при възникване на разрив с помощта на теоретичните знания, на закрепените в езика обществено изработените значения. Т.е., по този начин съзнателната работа в мисловно организираните теоретични знания-значения позволява да се осъществи пълноценна рефлексия. Авторът обобщава, че рефлексията (педагогическата
също) е съзнателен дейностен процес , който в най-различни форми
създава субективно различие на дейността. По този начин той прави
много важен за практика извод – рефлексивният процес се организира
чрез езиковите средства (теоретичните педагогически знания).
Tyutkov, A. A. (1987) подчертава, че този процес е схематизиран,
което има много важно значение, защото само когато той е представен
чрез специални езикови знаци, може да получи своето осъзнаване.
Схематизацията на рефлексивния смисъл съществува в съзнанието и затова и резултатите от рефлексията остават в съзнанието и за него. От тази позиция, задълбочавайки анализа, авторът обобщава, че
това схематизирано съдържание на рефлексията се екстериоризира.
Тази отрефлектираната дейност във вид на рефлексивното ѝ описание,
т.е. нейната обективация, получава знак на обективиран модел, който
може да стане предмет на специална мисловна обработка от субекта
студент. По този начин, чрез етапа на обективацията, рефлексивният
процес и резултатите от рефлексивното усвояване на дейността (педагогическата) могат да постъпят в сферата на мисленето. Тоест обекти137
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вацията се определя като необходим компонент на рефлексивния механизъм ,защото на този етап резултатите от рефлексията се сравняват
с нейния процес и способите за получаване на рефлексивната представа. Липсата на такова сравняване води до появата на т.нар. недостатъчна рефлексия (Tyutkov, 1987).
Въз основа на този анализ Tyutkov (1987) определя шест основни
компонента на психологическия механизъм на рефлексивния процес:
1) рефлексивен изход;
2) интенционалност;
3) първична категоризация;
4) конструиране на система на рефлексивни средства;
5) схематизация на рефлексивното съдържание;
6) обективация на рефлексивното описание.
Авторът разглеждат тези компоненти като етапи на психичното
действие и поради това общата структура на тези компоненти той определя като механизъм на рефлексията.
Неговият анализ позволява да се подчертае важен за педагогическата практика извод, че отделните етапи в рефлексивния процес
протичат последователно и образуват хетерохронна (разновременна)
система. Освен това интерпретацията на всеки етап като съзнателно
психично действие, позволява те да се отделят във вид на цялостни
единици, които могат целенасочено да се формират и развиват у студентите по време на тяхната подготовка. Реализацията на всеки етап
като съзнателна дейност изисква и специална организация на условията за осъществяване на системата от действия. Това дава основание на
Tyutkov (1987) да обобщи, че това може да е основа за технологична
форма на обучение за рефлексия в случая на студентите педагози.
Изследванията показват, че рефлексивните умения не възникват
спонтанно и автоматично „за тяхното формиране трябва да се работи
специално и целенасочено” (Vasilev, 2005).
Това изисква чрез целенасоченото академично практическо обучение на студентите педагози да се създадат педагогически условия
за:
‒ формиране на ценностно отношение към себепознанието, към
познание на собствената педагогическа дейност, поведение на основата
на развитие на положителна мотивация към себе си;
‒ създаване на ситуации за: оценка, стимулираща студентите
към осъществяване на рефлексивни действия;
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‒ създаване на ситуации за успех на всеки студент, повишаване
на самооценката и увереността в собствените възможности;
‒ развиване на форми на самоконтрол от външен към вътрешен;
‒ обезпечаване на система от усложняващи се рефлексивни
учебни задачи;
‒ развиване на познавателните възможности на студентите и
стимулиране на нагласата за самостоятелна педагогическа дейност;
‒ развиване на готовност за вариативно-творческа педагогическа
дейност, развиване на мотивация за по нататъшно професионалнотворческо усъвършенстване и развитие;
‒ придобиване на навици за самоконтрол, самооценка, формиране на умения за самоанализ на собствени постижения, неуспехи и търсене на възможности за усъвършенстване на уменията за рефлексия
(Vasilev, 2005).
Чрез използване на система от подходящи рефлексивни педагогически задачи могат да се създават условия у всеки студент да се стимулира субектната активност и постепенно да се формира умение да се
мисли и действа целенасочено и рефлексивно, да се развива индивидуален личностно- професионален педагогически стил (Vasilev, 2005).
При решаването на система от учебни задачи студентите се упражняват в този процес да използват различни ориентири – частични и
обобщени.
При частичните ориентири студентите се ориентират отначало
към външни, непосредствено възприемани особености за условията на
конкретната педагогическа ситуация, като ползват своя предишен
опит, т.е. да се ориентират емпирично. Успешността на изпълняваното
действие е свързано само с решаване на конкретни , частни педагогически задачи.
Постепенно те се насочват към ориентиране на вътрешни , съществени отношения на условията, на обобщени ориентири, усвоени
от студентите в процеса на теоретичната им подготовка. Използването
на обобщените извънситуативни ориентири е необходимо условие за
успешно решаване на широк кръг педагогически задачи, външно различни, но вътрешно родствени. Те се съдържат в различни частни обстоятелства, т.е. използването на обобщени ориентири от студентите е
необходимо условие за извършване от тях на съдържателна рефлексия
на педагогическата дейност (Davidov, Zak , 1987).
За да може да се осъществи успешно такава съдържателна реф139
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лексивна дейност, авторите подчертават, че студентите е необходимо
да се упражняват да решават задачи по два начина – чрез частичен и
цялостен анализ.
При частичния анализ това става стъпка по стъпка, т.е. отначало
студентите се упражняват да планират конкретна операция, а след това
да я реализират, т.е. да редуват тези два аспекта.
При цялостния анализ студентите се упражняват предварително
да планират цялата последователност на операциите в необходимото
действие. Ето защо този начин на планиране е по-високо ниво на развитие на вътрешния план за действие, т.е. на способност за съдържателна рефлексия.
По този начин студентите се насочват да извършват познавателен
анализ като преход от непосредствена към опосредствена форма, т.е.
към обективация на действието – изнасянето му навън. Заедно с това
субектът студент построява своето професионално поведение като
предмет на собственото действие, т.е. осъществяване на рефлексия
(Elkonin, 1987).
L.S. Vygotsky (by Elkonin, 1987) подчертава, че способът за обективация на действието е неговото обозначаване, определяне на неговото значение, което се изразява и се оформя чрез знака, чиято най-висша
форма е речта. Това е свързано с превръщане на перцептивното, физическо пространство в смислово, в пространство за възможното действие. Авторът обобщава, че именно в знака е фиксиран способът за разгръщане на действието. Ето защо, акцентувайки на обозначаването на
действието, на построяването на неговото знаково изображение,
Elkonin D. B. определя като първи съществен аспект на обективацията
му.
От друга страна, той подчертава също, че приемането на знака
става като разгръщане на теоретичните знания- значенията на материала съобразно наличната педагогическа ситуация на действие. По този
начин обстоятелствата на действието се осмислят от студентите в контекста на знанието-значението, се превръщат в ориентири за неговото
възможно реализиране. Перцептивното поле се превръща в смислово, а
основен психологически механизъм за това е прекодирането на представната образна форма в знакова, словесна форма, в понятия. Т.е.
обозначаването на действието, неговата организация се явява взаимопреход между двата аспекта – перцептивния и смисловия. Vygotsky го
нарича обратимост на знаковите операции, което е необходимо усло140
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вие за осъществяване на рефлексивно действие. Този преход води да
разширяване на представите: вместо един конкретен образ сега вече
има абстрактно понятие, обединяващо множество такива образи . Това
разширява диапазонът на възможните способи за действие (Vygotsky
by Elkonin, 1987).
В този контекст Vygotsky подертава, че рефлексията се проявява
в: коренно промяна на структурата на самото действие; то става обект
на наблюдение, става рефлексивно; действието започва да се осъществява в смислово поле с пространствените възможности за осъществяването му.
Т.е. при този процес студентите насочват своя познавателен анализ към собственото си действие, то става предмет на рефлексивен
анализ. Това позволява те да съотнасят изходната ситуация с резултатите, което може да стане само с помощта на знаково решение, когато
изходната ситуация стане място за проекция на бъдещия резултат, т.е.
когато се премине към знаково решение (Elkonin, 1987).
Elkonin D. B. обобщава, че този активен характер на рефлексивния анализ е свързан с възможността знанията, средствата и основанията на дейността да станат обект на собствено разглеждане, да ги сравняват с други знания, да ги осъзнаят ,да отделят границите на това разглеждане. По този начин студентите могат да направят необходимите
изменения с цел управляване на процеса, неговата оптимизация , за подобро и по-пълно постигане на целта. Извършваният от тях рефлексивен анализ е на по-високо ниво – на мисловно ниво. Чрез решаването
на система от различни педагогически задачи студентите се упражняват да извършват многократно рефлексивен анализ, да създават нови
системи и възможности за управляване на познавателния анализ, за
нови параметри на действие. Това обезпечава те да реагират посвободно по отношение на педагогическата ситуация, увеличава се
разнообразието на осъзнатите им педагогически реакции. По този
начин чрез рефлексивния анализ се обезпечава обобщение и пренос на
по-рано усвоени знания и способи в нова нестандартна педагогическа
ситуация и дейност.
Чрез използване на система от подходящи рефлексивни педагогически задачи могат да се създават условия у всеки студент да се
стимулира субектна активност и постепенно да се формира умение да
се мисли и действа целенасочено и рефлексивно, да се развива индивидуален личностно-професионален педагогически стил (Vasilev,
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2005).
Студентите се учат не само да възприемат, но и да анализират
със съответен обоснован коментар на отделните компоненти на извършената конкретна педагогическа дейност: нейните мотиви; отделните
действия с техните частни цели; конкретните операции с специфичните им средства и способи за действие. Te се обучават да преценяват
тяхната адекватна формулировка, избор, изпълнение в съответствие с
конкретната ситуация и съобразно усвоените теоретични знания, да
преценят доколко са били подходящи, да отхвърлят несъответстващите
знания, действия, операции, средства, способи и да търсят нови, поадекватни на ситуацията. Т.е. те извършват ретроспективен рефлексивен анализ – сравняване на резултатите на реализираната вече дейност
в дадената педагогическа ситуация с използваните от тях действия,
операции, средства, способ до поява на бариерата. Студентите се упражняват: многократно да съотнасят използваните от тях способи с
предишни успешни за решаване на подобни педагогически задачи; да
съотнасят способът на своето вече изпълнено или предстоящо действие с особеностите на конкретните условия, с дадената педагогическа
ситуация; придобиват опит за регулация на дейността си и умения да
анализират, да коментират чрез теоретични аргументи и по този начин
да осмислят този свой опит, да извършват съдържателна рефлексия
(Davidov, Zak, 1987). Т.е. решаването на система от различни учебни
задачи изисква студентът да осъзнава дейността си в две позиции: позицията за разбиране на измененията на конкретната педагогическа
ситуация и позицията за осъзнаване на собствените си знания, умения,
действия, поведение, т. е, на своята педагогическа компетентност съобразно тези изменения. Чрез този подход се цели общите теоретични
знания - значения усвоявани от студентите в процеса на академичното
им обучение, да се конкретизират и подготвят за „излаз” в практиката,
да „влезнат” в техния собствен практически педагогически опит.
Изследванията показват, че функционалното разнообразие от упражнения, стимулирането на разнообразие от преживявания, води до
много по-високи постижения в развитието на творчество, отколкото
упражняването само на действия, свързани с крайния резултат. В този
контекст Minchev, (1991) препоръчва да не се преследва директно резултативен ефект при първоначалното обучение в рефлексивна умелост, а да се осъществява с минимална функционалност, в смисъл на
реализация на цели като се използват наличните възможности.
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Minchev (1991) поставя акцент на централното звено на процеса
на обучение на студентите – мотивът за дейност, представата получила
устойчив емоционален импринтинг и подбудителност. Той извежда два
основни вида мотиви, които имат значение в този процес – резултативни и процесуални (външни и вътрешни). Авторът подчертава техните
основни особености, които имат значение при формирането и развитието на рефлексивните умения (в случая при студентите-педагози):
външните, които са недостатъчно стабилни, свързани са с голямо напрежение и не водят до самоусъвършенстване на рефлексивното умение; вътрешните мотиви, които при извършване на умелите действия
внасят устойчиви подбудителни тенденции, правят ги поразнообразни, динамични и непрекъснато ги подобряват по ендогенен
начин (Minchev, 1991).
По този начин чрез системата от учебни педагогически задачи
студентите се стимулират да извършват:
• двупосочен анализ – теоретичен коментар със съответна обосновка на педагогически практически действия, ситуации. Другата посока е от практиката към теорията, т.е. анализът се основава на аргументи от практиката – подчертаване на използваните в конкретен урок
на ефективни и неефективни методи, форми, средства, които се нуждаят от усъвършенстване и обогатяване чрез ценни, иновативни теоретични идеи;
• диалогичен модел и стил на учебния процес;
• максимално съобразяване с познавателните възможности и интереси на учениците и стремеж за тяхното развиване чрез обучението;
• ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и
обучението като цяло;
• създаване на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални (личностни) черти с основните функции и задачи на педагогическата професия (Minchev,
1991).
В този контекст за целта Tyutkov (1987) подчертава, че чрез решаване на система от рефлексивни задачи студентите се упражняват
в практическо владеене на мисловни логически операции – определяне,
конкретизиране, преформулиране, класифициране, аргументиране,
сравняване (различаване, отъждествяване) абстрахиране, обобщаване,
формулиране на хипотези и др.
На основата на рефлексивния подход у студентите могат да се
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формират рефлексивни технологии, ясно осъзнати и усвоени теоретични положения, които могат целенасочено да се преобразуват в широк
кръг приложими процедури, методики, препоръки.
Vasilev (2005) обобщава, че технологиите стават рефлексивни,
защото те могат да се осъзнават – изначално или вторично, да придобиват когнитивна и практическа автономност, т.е. субектът може да ги
изследва и усъвършенства – самите тях, отделни и относително независими от живия поток на дейността.
Теоретичният анализ на психологическия анализ на механизма за
целенасоченото формиране и развитие на професионална рефлексия у
студентите педагози позволява да се изведат следните основни групи
рефлексивни умения, необходими за реализиране на педагогическа
дейност:
• рефлексивни умения, насочени към собствената разнообразна
педагогическа дейност, към използване на специфични рефлексивни
процедури и похвати при нейното осъществяване;
• рефлексивни умения насочени към професионално осмислено
самопознание, умение да се откриват собствените професионално значими качества, които да развива и усъвършенства професионално
(Vasilev, 2005).
Този анализ на психичния механизъм за формиране на професионална рефлексия създава възможност да се проектира такава система
на обучение на студентите, в която рефлексията да се приеме не само
като подход на обучение, но и като предмет на целенасоченото й формиране.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗБОР НА
СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
Мария Славова Тенева
SATISFACTION WITH THE PROFESSIONAL CHOICE OF STUDENTS MAJORING IN THE SPECIALTY PRIMARY SCHOOL
PEDAGOGY WITH A FOREIGN LANGUAGE
Mariya Slavova Teneva
Abstract: The choice of profession is one of the most important choices in
the life of the contemporary person. It influences the future prosperity, nuances the
standard of living, creates conditions for self-actualization of the personality.
The article reveals the results of an empirical study conducted with 20 students majoring in Primary School Pedagogy with a Foreign Language, who study
at the Faculty of Education of the Trakia University, Stara Zagora.
The object of the study is the professional choice of students majoring in
Primary School Pedagogy with a Foreign Language.
The subject of the research is the satisfaction with the made professional
choice.
An attempt has been made to reveal the relationship between professional
choice and the complex of personal qualities necessary for the practice of the profession of a primary school teacher.
Research methods: content analysis, test questionnaire, percentile analysis,
rank scaling
The results reveal a high level of satisfaction with the professional choice of
students. Satisfaction with the choice of profession is interrelated with the selfassessment of the qualities they possess.
Key words: education, choice of the teaching profession, satisfaction with
the professional choice

Увод
Към много от изборите в своя живот човекът подхожда импулсивно, ирационално. Понякога водещи в избора са случайно възникналите обстоятелства, моментно породилите се емоции и чувства. Взе146
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мането на необмислени решения може да породи чувство на неудовлетвореност и негативни последствия за личността. Всяка постъпка е
повлияна от съответен мотив. Мотивите са причина за различни форми
на поведение. Те могат да бъдат осъзнати и неосъзнати. Избирайки
професия, на която да посвети живота си, човек трябва да подхожда
отговорно, основавайки своето поведение на осъзнати мотиви. Осъзнатият професионален избор поражда чувство на удовлетвореност в личността и убеденост в целесъобразността на избора.
Удовлетвореност от професионалния избор
Едни от фундаменталните фактори, които оказват влияние върху
избора на професия, са потребностите на личността. Те ,,задават” посоката на човешкото поведение. Това становище се споделя от Я. Мерджанова, която счита, че те (потребностите) ,,стоят зад (преди) поведението като нужда, необходимост от нещо” (Merdzhanova, 2009, p. 43).
Удовлетворяването на потребностите оказва влияние не само върху
физиологичното състояние на човека. То моделира и неговото психическо състояние.
Според теорията на Е. Маслоу човешките потребности може да
бъдат йерархизирани в пирамидална зависимост. Всяко равнище на
потребностите се основава на предходното. В основата са физиологичните потребности от храна, вода, въздух, сън, светлина, топлина, а на
върха на йерархията са потребностите от личностен растеж и самоактуализация (Maslow, 2002). За самоактуализиращите се хора е важно не
само да удовлетворяват своите фундаментални (базови) потребности, а
да им се създава възможност за удовлетворяване на потребности от
най-високите йерархични равнища (метапотребности). Професионалният избор се обвързва с равнището на удовлетвореност на метапотребностите. Важен фактор, диференциращ поведението на личността
при избора на професия, е наличието на определени способности. Способностите биха могли да се разглеждат във взаимовръзка с потребностите. Способностите са едни от най-престижните човешки качества.
Както изтъква Б. Минчев: ,,Способността е обществено-природен капитал, въплътен в индивидуална форма” (Stamatov & Minchev 2003,
2005, p. 279). От това следва, че способността се възприема като социалнозначимо притежание на личността. Нейната социална същност
предполага, че способността трябва да се демонстрира, да се развива,
да се обвързва с продуцирането на общественополезни резултати. Робърт Стърнбърг разглежда способностите като компоненти на личнос147

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

тната интелигентност. Той популяризира своята триархична теория за
човешката интелигентност. Според нея интелигентността е съставена
от аналитични, творчески и практически способности (Sternberg, 2012,
p. 582). Според тази теория хората могат да прилагат своята интелигентност към решаването на различни типове проблеми. За интелигентния човек според Р. Стърнбърг е характерно това, че той ,,не надминава задължително останалите във всички аспекти на интелигентността, а по-скоро познава своите силни и слаби страни. Той открива начини, по които да прави капитал от силните си страни и или да компенсира, или да коригира слабостите си” (Sternberg, 2012, p. 583). Съобразно това становище на Р. Стърнбърг е необходимо личността да бъде
провокирана към себепознание. Човек опознава себе си, когато изпробва способностите си в различни ситуации. Това съдейства да открием своите силни страни и способностите си, да диференцираме своите
дефицити. Когато личността е насочена към удовлетворяване на потребности от най-високите йерархични равнища от пирамидалната
структура на Е. Маслоу (потребности от самоуважение, самоактуализация), тя би следвало да избере за себе си професионално занимание,
което е в унисон с нейните способности. Корелацията между наличието на способности в определена област и избора на професия в същата
област би способствала личността да постигне забележителни резултати, да изяви в най-висока степен себе си, да удовлетвори своите метапотребности, което би съдействало тя да се чувства щастлива.
Фактори, които имат забележимо значение за професионалния
избор на личността, са нейните интереси. Те се определят от активната
познавателна насоченост на личността, съответстваща на нейните цели. Интересите би следвало да се анализират, като се има предвид динамичният им характер. Те си взаимодействат, променят се, надграждат се в проекцията на времето. В различни периоди на своя живот
личността многократно променя своите интереси, някои от които биха
могли да се характеризират дори с външно несъответствие и несъвместимост помежду им. Изяснявайки проблема за ролята на интересите
при избора на професия, следва да насочим изследователското внимание към откриване на ,,актуалния интерес” за личността, т.е. този, който е доминиращ към настоящия момент и оказва най-силно влияние
върху мотивацията за извършване на професионален избор. Трябва да
се открои: степента на неговата осъзнатост, осмисленост, устойчивост,
самостоятелност на избора му от личността; влиянието на този интерес
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върху удовлетворяването на потребности от различни йерархични равнища (особено на равнище метапотребности); наличието или отсъствието на корелация между актуалния интерес и способностите на личността.
Своите идеи за свободния избор на професия популяризира А. П.
Соловьов (Soloviev, 1979, pp. 70 – 71). Той представя в схематичен вид
модел за избора на професия, който се характеризира с три ключови
фактора – способности, интереси, пазар на труда, между които се наблюдават няколко зони на сечения. А. П. Соловьов не се опитва да
представи ,,рецепта” за успешен професионален избор, а да защити
идеята, че личността има възможността за професионален избор и
трябва да се възползва от нея (Soloviev, 2013). Авторски модел за избора на професия представя Е. А. Климов. Неговият модел, както и моделът на А. П. Соловьов, е трикомпонентен. Той се характеризира с
очертана взаимовръзка (сечения) между компонентите ,,искам – мога –
трябва” (Klimov, 2010). При представянето на своя модел Е. А. Климов
разглежда в триархична зависимост компонентите желания (искам) –
способности (мога) – предпочитания/убеждения (трябва). Подобна
идея в българската научна литература е представена от Д. Василев и Я.
Мерджанова. Двамата автори (подобно на А. П. Соловьов и Е. А. Климов) считат, че изборът на професия трябва да се извършва спрямо
,,интересите на личността (определящи нейните предпочитания и амбиции в сектора на желаното); способностите и качествата на личността (определящи нейните дадености като възможности и ограничения в
сектора на наличното); характеристиките на пазара на труда и професията – обективният контекст на избора” (Vasilev & Merdzhanova, 2003,
p. 20). Те изтъкват, че решението за избора на професия трябва да бъде
взето въз основа на посочените три основни групи обстоятелства. Становището, че изборът на професия не е изцяло и само личностен акт, се
споделя от И. Петкова. Тя изтъква, че професионалният избор е
,,обвързан, повлиян, социално предначертан от развитието на обществото, от икономическата ситуация и приоритети в страната, от социално-икономическия статус на самата професия, от нейния престиж, възможност за кариерно развитие” (Petkova, 2012, p. 87). Авторката споделя разбирането, че изборът на професия не е мигновен акт, а продължителен и поетапен процес, през който личността преминава.
Професионалният избор е необходимо да се възприема като
осъзнат акт, който самата личност е свободна да направи. Тя носи от149
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говорността за последствията от избора, но не бива да омаловажаваме
факта, че върху него влияят много външни фактори, които понякога е
трудно, дори невъзможно личността да предвиди в проекцията на времето. Когато личността е затруднена да извърши сама този съдбоносен
избор, тя може да бъде направлявана от консултант в областта на професионалното ориентиране. Когато в хода на своето професионално
развитие личността установи, че упражняваната професия не удовлетворява нейните метапотребности, това не бива да я тласка към отчаяние, несебеприемане и самоизолация. Необходимо е да извърви трудния път към себепознанието. Да открои силните си страни и своите
личностни заложби, да йерархизира личните си приоритети, да синхронизира своите интереси и способности, да се опита да доближи личните си интереси до обществените, да отчете реалностите на пазара на
труда и на тази основа да извърши нов професионален избор – при необходимост дори в напълно различна от досегашната област. Успешният професионален избор оказва положителна проекция върху чувството за удовлетвореност от положения труд, създава усещане за приемане от социалното обкръжение и облекчава процеса на себеприемане.
Провокира личностни желания и стремежи за повишаване на професионалната компетентност и поражда осъзнат стремеж към себеусъвършенстване.
Методология на изследването
В настоящото изследване са включени 20 студенти от първи курс
на специалност Начална училищна педагогика с чужд език, които се
обучават в Педагогическия факултет на Тракийски университет, Стара
Загора. Изследването е проведено през месец юни 2021 г. За реализиране на изследователската дейност, на респондентите е предоставен за
попълване специално разработен за целта тест въпросник. За по-голяма
достоверност на получените резултати въпросникът е предвиден за
анонимно попълване. От студентите се изисква да посочат своя пол и
хронологичната си възраст в години.
Изследователски методи: контент-анализ, тествъпросник, персентилен анализ, рангово скалиране
Резултати
Резултатите посочват, че професията на началния учител се избира приоритетно от представителите на женския пол. Това може да се
установи от графиката на фиг. 1, която отразява разпределението на
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респондентите според техния пол:
Разпределение на изследваните лица по пол
5%

95%

Фиг. 1. Разпределение на респондентите по пол
На фиг. 1 е представено разпределението на обхванатите в изследването студенти според техния пол. Емпиричните резултати от изследователската дейност посочват, че 5% от респондентите са представители на мъжкия пол, а 95% са представители на женския пол. Резултатите разкриват тенденция към феминизиране на професията на учителя в началния етап на основната образователна степен. Установява
се, че настоящата професия се избира предимно от жени. Този факт се
отразява неблагоприятно в образователен аспект върху учениците от
началните класове, тъй като те са лишени от възможността да си взаимодействат (да бъдат обучавани и възпитавани) с учители мъже, да
наблюдават мъжки тип поведение в класната стая. Ако се обвърже
конкретният професионален избор с изведената по-горе триадна зависимост: потребности – способности – интереси, може да се изтъкне, че
потребностната сфера на мъжете остава в периферията на взаимодействието с деца. Резултатите посочват, че мъжете може би изпитват неувереност в способностите си за работа с деца във възрастовия диапазон 7–11. години, или преценяват такъв тип професионална дейност
като твърде сложна и натоварваща. Проявяват нисък интерес към професията на началния учител.
Разпределението на респондентите по възраст може да се представи по
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следния начин:
Разпределение на респондентите по възраст

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
19-20 г.

21-22 г.

23-24 г.

25 и над 25 г.

Фиг. 2. Разпределение на респондентите по възраст
От графиката на фиг. 2 може да се установи, че професията на
началния учител е привлекателна за младите хора. Тя се избира предимно от студенти, които са на възраст 19–20 години. Това са младежи
и девойки, които кандидатстват в университета в годината, в която са
завършили своето средно образование. Техният дял възлиза на 70% от
обхванатите в изследването лица. Делът на студентите, чиято хронологична възраст е 21–22 г. представлява 5%. Възрастта 23–24 г. е посочена от 10% от респондентите. За 15% от изследваните студенти е валидна 25 и над 25 г. възраст. Установената възрастова динамика при избора на професията начален учител създава оптимистични нагласи за
бъдещето на тази професия. Данните от изследователската дейност
посочват, че съвкупно 85% от студентите, които се обучават в първи
курс на тази специалност са във възрастовия диапазон 19–24 години.
Това, че възрастовият профил на студентите от педагогическите специалности се движи предимно в посочения по-горе възрастов диапазон се
споделя от Ц. Делчева. Изследователката Делчева изтъква, че ,,все още
по-големият процент от студентите в редовна форма на обучение са
завършили средното си образование в годината на приемането им в
университета или година-две преди това” (Delgheva, 2018, p.46). Емпиричните резултати посочват, че младите хора харесват учителската
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професия, мотивирани са да я овладеят и да се посветят на взаимодействието с деца от началния етап на основната образователна степен.
Този факт провокира разсъждения в няколко посоки:
 вероятност професионалният избор на тези млади хора да е
повлиян от добрия пример на техните начални учители;
 в избора си на професия студентите да се ръководят от чувство
на любов към децата и осъзната потребност от осъществяване
на взаимодействие с тях;
 професионалният избор би могъл да се разглежда като следствие от реализиран процес на себепознание на студентите, разкриващ наличие на комплекс от техни личностни качества, подходящи за практикуване на учителската професия;
 наличие на интереси в областта на възпитанието и обучението
на ученици в начална училищна възраст.
Независимо кои от факторите, посочени по-горе, са оказали влияние върху професионалния избор, с висока значимост за качественото
овладяване на професията са убедеността и удовлетвореността от направения избор.
Това провокира изследователското внимание към установяване
на степента на удовлетвореност на студентите от направения професионален избор. Към тях е зададен въпросът: ,,Удовлетворени ли сте от
направения професионален избор?”. Резултатите се регистрират по
четиристепенна скала, включваща следните степени: а) да; б) по-скоро
да; в) по-скоро не; г) не.
Получените емпирични данни може да бъдат представени по
следния начин:
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Удовлетвореност от професионалния избор

80%
60%
40%
20%
0%
да

по-скоро да

по-скоро не

не

Фиг. 3. Удовлетвореност от професионалния избор
На фиг. 3 са представени резултатите от изследването на степента
на удовлетвореност на изследваните студенти от направения от тях
професионален избор. Спецификата на получените отговори обуславя
разпределение на резултатите в първите два сектора на четиристепенната скала. Най-голям дял от респондентите (75%) изразяват пълна
удовлетвореност от направения професионален избор. Втора позиция
се заема от студентите, които посочват отговор ,,по-скоро да”. Те представляват дял от 25%. Не е установено наличие на студенти, които са
разколебани в целесъобразността на своя професионален избор, както
и на такива, които не са удовлетворени от него. Високата степен на
удовлетвореност от професионалния избор в края на първата година от
обучението в университета е залог за осмисленост на мотивите, с които
изборът е извършен. Може да се приеме, че студентите от специалност
“Начална училищна педагогика с чужд език” са избрали бъдещата си
професия водени от любов към децата, пораждаща потребност от
ежедневно взаимодействие с тях. Формирайки своята педагогическа
компетентност в етапа на академичното обучение в университета, те
насочват интересите си към образованието, възпитанието, подкрепата
на личностното развитие на учениците в началната училищна степен.
Установените високи стойности по отношение на удовлетвореността от извършения професионален избор биха могли да се разглеждат и като висок атестат за професионалната дейност на преподавателите от Педагогическия факултет на Тракийски университет. Акаде154

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

мичните преподаватели явно успяват да създадат позитивна и подкрепяща среда за обучение на студентите, да разкрият положителните
страни на овладяваната от тях професия, което оказва положително
влияние върху убедеността в целесъобразността на извършения професионален избор.
Изборът на професия се обвързва с наличието на комплекс от
професионалнозначими качества за нейното практикуване. Това насочва изследователското внимание към проучване на самооценката на
студентите по отношение на притежаваните от тях качества, които биха способствали за успешното реализиране на учителската професия.
На респондентите е зададен въпрос ,,Кои Ваши качества биха способствали да реализирате успешно учителската професия?”. Студентите
имат възможност да посочат повече от едно свое качество, което предполага съвкупно процентният дял на качествата да надвишава 100%.
На базата на получените отговори, по честотния принцип може да се
изведе рангова скала за качествата, които съдействат за успешното
реализиране на професията учител. Според този принцип първите 10
позиции се заемат от следните качества:
Таблица 1.
Рангова скала за качествата благоприятстващи реализирането на
учителската професия
Професионалнозначими качества

1.
2.
3.
4.
5.

Търпение
Любов към децата
Доброта
Любов към професията
Уважение към личността
на учениците
6. Любознателност
7. Позитивизъм
8. Креативизъм
9. Отговорност към поетите
задължения
10. Чувство за хумор

Брой отговори

Процентен
дял

15
12
10
8
7

75%
60%
50%
40%
35%

6
5
3
2

30%
25%
15%
10%

2

10%

От данните, поместени в таблица 1., може да се установи, че студентите изтъкват комплекс от личностни и професионални качества,
155

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

значими за учителската професия. Челната позиция в ранговата скала
се заема от качеството търпеливост. 75% от респондентите се самоопределят като търпеливи хора, което според тях ще съдейства да се реализират успешно в професията начален учител. За тази група студенти
е характерно, че макар още в началото на формиране на педагогическата си компетентност осмислят спецификата на работа с деца. Възприемат процеса на обучение в началния етап на основното образование
като процес, който изисква проява на огромно търпение от страна на
педагога към децата. Осмислят това, че резултатите от учебната дейност не се получават бързо, че малките ученици се нуждаят от повече
обяснения, от подкрепа на усилията им за преодоляване на познавателните затруднения.
В самооценката на личностните си качества респондентите извеждат на втора позиция любовта към децата. 60% от обхванатите в
изследването студенти посочват, че обичат децата и това според тях ще
им помогне да се реализират успешно в професионален аспект. Дейността на началния учител е обвързана с непрекъснато взаимодействие
с деца и ако учителят изпитва неприязън към работа с тях, не би могъл
да реализира успешен процес на обучение. Това, че 60% от респондентите се самоопределят като хора, обичащи децата, корелира положително с удовлетвореността от техния професионален избор.
Трета позиция в ранговата скала се заема от качеството доброта.
Половината от обхванатите в изследването студенти (50%) се самоопределят като добри хора. Те считат, че качеството доброта е сред професионалнозначимите качества, които трябва да притежава учителят.
Добрият човек е разбиращ, подкрепящ, съпреживяващ, загрижен, безкористен, алтруист. Именно такъв – посветен на мисията да образова и
възпитава децата на България, трябва да бъде началният учител.
На четвърта позиция е ранжирана любовта към професията. Този
отговор е характерен за 40% от респондентите. За тях може да се посочи, че професионалният избор е извършен на базата на устойчиво мотивационно поле. Настоящата група студенти посочват, че обичат учителската професия, което е в причинно-следствена обусловеност с любовта към децата. Професията, която те убедено са избрали за своето
бъдеще, предполага посветеност на децата, безкористна любов и уважение към детската личност.
Самооценката на личностните качества на студентите обуславя
заемането на пета позиция в диференцираната рангова скала от уваже156
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нието към личността на учениците. Това качество е посочено от 35%
от респондентите. Те считат, че това тяхно качество ще им помогне в
бъдеще да се реализират успешно като начални учители. Съвременният образователен процес е личностно ориентиран и изисква осъществяване на субект-субектно взаимодействие между двата равностойни
субекта учител и ученик. Учителят, изискващ от учениците уважение
към своята личност, реципрочно би следвало да проявява същото уважение към тях.
Според самооценката на личностните качества шеста позиция се
заема от любознателността. Като любознателни се самоопределят 30%
от изследваните студенти. Любознателността е значимо качество за
практикуващите учителската професия. Тя е характерна за самите деца, които се обучават в началните класове, и е важно учителите да подкрепят и разпалват тяхната любознателност. Това мнение се споделя от
Д. Георгиева, която изтъква, че ,,малкото дете проявява любознателност към околния свят и има потребност от свободно движение и изследване на средата“ (Georgieva, 2019, p. 86). В контекста на реализация
на идеите, заложени в референтната рамка за учене през целия живот, е
необходимо учителят непрекъснато да следи новостите в развитието на
науката, да познава задълбочено темите включени в учебните програми, по които преподава, да има изследователски дух, да влиза в ролята
на експериментатор и откривател. Любознателните учители са носители на новаторски дух, което ги превръща в любимци за техните ученици.
Седма позиция се заема от качеството позитивизъм. Като позитивни личности се самоопределят 25% от студентите. Това качество е
изключително важно за началния учител. Ако учителят е позитивно
настроен към своите ученици и случващото се в класната стая, той може да предаде своя позитивизъм на обучаемите и това да нюансира в
положителен аспект резултатите от процеса на обучение. Позитивните
нагласи са характерни за оптимистично настроените хора. В своите
изследвания И. Шивачева-Пинеда разкрива взаимовръзка между педагогическия оптимизъм и позитивизма. Авторката изтъква, че
,,съвременната педагогическа теория, както и педагогическата и образователната практика се ръководят от принципите на хуманизма и
позитивизма, чрез което още повече се акцентира върху корелацията
педагогически оптимизъм и ефективност на педагогическата дейност“
(Shivacheva-Pineda, 2018, p. 207).
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Позитивните нагласи на учителя по отношение на постиженията
и личностното развитие на учениците може да бъдат разглеждани и
през призмата на реализацията на идеите на приобщаващото образование. В този аспект Г. Терзиева изтъква, че знанията, уменията и компетентностите на учителя за реализиране на обучение в приобщаващи
условия изисква позитивна нагласа към учениците (Terzieva, 2019,
pp.106-116).
На осма позиция е ранжирано качеството креативизъм. 15% от
респондентите се самооценяват като креативни личности и считат, че
това тяхно качество ще им помогне да се реализират успешно в учителската професия. Креативността е много ценна за практикуването на
професията учител. Ежедневното взаимодействие с учениците изисква
от учителя проява на нестандартно мислене, генериране на нови идеи,
висока доза на изобретателност и гъвкавост при прилагането на дидактическата технология на урока. Необходимо е учителят непрекъснато
да търси и прилага нови подходи на работа, разнообразни методи на
преподаване, да умее да излиза от различни трудни и непредвидими
ситуации, което изисква креативизъм от негова страна. Креативният
учител стимулира творческото мислене на своите ученици и ги провокира към вземане на творчески решения.
Девета позиция се заема от качеството отговорност към поетите
задължения. Като личности с висока степен на отговорност към задълженията се самоопределят 10% от респондентите. Тази група студенти
считат, че проявата на отговорност от тяхна страна към професионалните задължения би им помогнала да се реализират като добри професионалисти. Учителската професия предполага хората, които я практикуват, да бъдат сериозни и отговорни към задълженията си, да извършват задълбочена подготовка за всеки учебен час, да съблюдават стриктно нормативни документи и разписания. Безотговорността и несериозността са качества, които не кореспондират с практикуването на учителската професия.
На десета позиция е ранжирано чувството за хумор, което е откроено в самооценката на личностните качества от 10% от изследваните
студенти. Последните два процентни дяла (заемащи 9-та и 10-та позиция) са изравнени по стойност. 10% от респондентите се самоопределят като хора, притежаващи чувство за хумор, и считат, че това би съдействало за успешното реализиране на професионалната им дейност.
Децата във възрастта 7–10 години са весели по природа. Те обичат за158
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бавни ситуации и често сами ги предизвикват с непринуденото си поведение и причудливи разсъждения. Ако техният учител притежава
чувство за хумор, това би го предпазило да не драматизира ненужно
създалите се непредвидими ситуации. Би създало възможност те да
бъдат анализирани от учителя от комичната им страна. Това би съдействало за създаване на ведро настроение у учениците и положителен
емоционален фон, на който протича процесът на обучение в началните
класове.
Заключение
В резултат на проведеното емпирично изследване може да се
формулират следните обобщения:
 Професията начален учител е атрактивна предимно за представителите на женския пол.
 Учителската професия е привлекателна за младите хора, което
се потвърждава от факта, че преобладаващата част от студентите избират да овладеят тази професия веднага след завършването на гимназиалния етап на средното образование.
 Студентите от специалност Начална училищна педагогика с
чужд език изразяват висока степен на удовлетвореност от своя
професионален избор.
 Удовлетвореността от професионалния избор се потвърждава от
самооценката на личностните качества на обучаемите студенти.
Те изтъкват като свое притежание комплекс от качества, които
според тях биха съдействали за успешното реализиране на професията на началния учител.
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ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИАТЕКСТОВЕ
Теодора Георгиева Илиева
LEXICAL NEOLOGISMS WITH AN INTERNATIONAL COMPONENT IN BULGARIAN MEDIA TEXTS
Teodora Georgieva Ilieva
Abstract: The paper examines lexical neologisms with a foreign language
component (fix, prefixoid, radixoid), excerpted from Bulgarian media texts in the
last 10 years. The new words are presented in 9 groups according to their wordformation. They are analysed in morphological, semantic, spelling and distributive
terms. The origin of the motivating foreign basis is indicated and hybrid internationalisms are distinguished. The excerption of the lexemes complements the neologisms registered so far and may be useful in the lexicographic reflection of the
language layer that has been most dynamically influenced by social, geopolitical
and ethnopsychological factors.
Keywords: mediatext, new lexemes, integral loans, internationalisms, wordforming structures, lexical semantics, areas of use

Увод
Активните транснационални технически процеси, геополитическите и социалните дискриминации или плурализации, глобализацията
с нейните интегративни рефлекси, (псевдо)демократичните континентални и отвъдокеански управленски стратегии, културнообразователните международни трансфери, религиозните дисонанси и
планетарните форсмажори (световната ковид пандемия, климатичните
промени и др.) са експликатор на нови номинации с чуждоезиков елемент и предпоставка за заемане на интернационализми, за калкиране,
за развитие на полисемантизъм, за поява на омонимни корелативни
двойки от типа домашна лексема – фонетично идентична заемка и др.
През последните няколко години в публичната сфера навлязоха
стотици неолекси, свободни словосъчетания, апозитивни конструкции
и фраземи. Предмет на изследването са узуални и неузуални единици,
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регистрирани в медиатекстове1 (интернет формати на информационни
агенции, национални телевизионни канали, печатни издания и др). Изследователски интерес представляват също семантичните неологизми
и неофразеологизмите, но те ще бъдат обект на други проучвания.
Методология и цели на проучването
Новозаетите и новосъздадени думи с чуждоезиков елемент не само попълват словника на родния ни език с терминологизми, професионална и разговорна лексика, но репрезентират когнитивно-, етно- и
психолингвистичните специфики на езика източник в езика реципиент.
Съществена е ролята им в родно- и чуждоезиковото обучение за изграждане на комуникативна компетентност чрез интерферирането им в
различни методически подходи – интерактивно, дистанционно и смесено обучение, брейнсторминг, свободен разговор, учене чрез сътрудничество и др. (Hristakieva, 2021, p. 20–34). Така освен в културни
транслатори, те се превръщат в универсални езикови фреймове, в лесни за разчитане, употреба и интердисциплинарен трансфер кодове.
Участието им в неолексикалния апарат на учебно-образователните
сфери (хуманитарна, социална, спортно-двигателна, природни и точни
науки) и в неформалната комуникация ги определя като междусистемни лексикални конектори, дори като надсистемни единици.
В процеса на неологизацията, която обогатява езика, възникват и
множество лингвистични проблеми: профанизация; първоначално неправилно възприемане, осмисляне и употреба от българоговорящите;
нееднозначни реакции и виждания за замърсяване, затлачване на езика
и др. (Spasova, Georgieva, Naydenova, 2015, p. 42, 47).
Целите на публикацията са фокусирани върху ексцерпция на нови думи с чуждоезиков компонент (префиксоид, радиксоид, корен),
които обогатяват и обновяват българския лексикон. Не се анализират
фиксациите в: Неологичен речник (Bondzholova, 2003), Речник на новите думи в българския език (Pernishka, Blagoeva, Kolkovska, 2010),
Нова българска и румънска лексика след 1989 г. (Lyutakova, 2018), информационния портал на ИБЕ „Неолекс“, онлайн лексикалните ресурси на Секцията за българска лексикология и лексикография при БАН
(https://ibl.bas.bg/leksikalna-baza-danni/), Официален правописен речник
1

Езикът на медиите (както на печатни, така и на електронни) се отличава с това, че
именно в него започват да се проявяват иновационните езикови процеси (тенденция
към демократизация на публицистичния стил, заемане на нова лексика от чужди
езици и др.) (Platonova, 2016: с. 461).
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на българския език, (OPRBE, 2012), както и неологизмите, регистрирани в научни съобщения и речници на чуждите думи, до които имам
достъп. Възможно е част от изолираните лексикални единици да присъстват в Речник на новите думи в българския език (Blagoeva,
Kolkovska, Sumarova, Atanasova, Georgieva, Kostova, Manova, 2021), но
той бе разпространен при завършването на това научно изследване и
не бе привлечен в анализа.
Ексцерпираните неолексеми: се разглеждат в семантичен и словообразувателен аспект, като формират 9 групи; представят се словообразувателните гнезда (когато има такива); посочва се английското/
гръцкото съответствие на заетия структурен компонент; конкретизира
се стиловата му принадлежност; отбелязват се морфологичните показатели на думата; коментира се новият правопис (слято, полуслято,
разделно писане) и дистрибуцията на чуждоезиковия формант въз основа на фиксациите му в лексикографски справочници от онлайнмасива (dictionary.cambridge.org) и (The Oxford New Corpus).
Анализират се както нерегистрирани форманти, така и чуждици
от последните десет години, които са получили лексикографско отражение, но са словообразувателно активни и продължават да участват в
продуцирането на нови сложни лексеми. Маркират се, но не се анализират оказионални построения с чуждоезиков елемент.
Критериите за обособяване на една лексема като неологизъм са
отразени обстойно в многобройни проучвания по неология (KrumovaTsevetkova, Blagoeva, Kolkovska, Pernishka, Bozhilova, 2013, p. 219–
242).
В изследването за диференциални признаци на новите думи с
чуждоезиков елемент (заемки и словообразувателни неологизми) и на
интернационализмите се възприемат: екстратериториалното разпространение; константната семантика; реализацията им като универсални
декодери, улесняващи матричния (шаблонния) изказ; вербализирането
на нови реалии; различната степен на продуктивност; възможността за
смислова и стилистична интерпретация в заемащия език; синонимните
отношения със славянска лексика за назоваване на познати денотати;
конкуренцията с домашни деривационни елементи; обогатяването на
различни концептосфери в българския език; отразяването на тенденциите към глобализация, интернационализация, и денационализация на
езика в определени контексти.
Терминологичната прецизност изисква да се дефинират следните
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термини: интернационализъм (книжна лексема с утвърдена международна дистрибуция, произхождаща най-често от гръцки, латински, английски, която се употребява в други европейски езици); чуждоезикова
лексема (дума, възприета от чужд език: чуждица – обикновено има
смислов еквивалент в заемащия език, или заемка – асимилирана дума,
която най-често няма синоним в езика реципиент); радиксоид = квазикорен (термин, въведен от А. А. Реформатски, означаващ мнима коренова морфема, нефункционираща самостоятелно в езика, т.н. свързан
корен); афиксоид (подобно на афиксите – префикси, суфикси,
постфикси, включва префиксоидите и суфиксоидите, но за разлика от
афиксите, афиксоидите са само словообразуващи пълноценни морфеми
и представляват корени по произход и семантика, а афикси във функционален и позиционнен аспект, те участват и в образуването на композитуми); апозитивни конструкции – последна, трета стъпка в начина
на изразяване на атрибутивните словосъчетания (Burov, 2015, p.18).
Трябва да се диференцират и видовете композиция, тъй като съществуват различни становища за съдържателния ѝ обем. Медиославистичната представа за композитум е тясна – контаминация от две основи,
интегрирани чрез интерфикс. В последното и най-обстойно изследване
на БАН „Българска лексикология“ се представя широката концепция.
За композитуми са определени: названия от две пълнозначни десубстантивни основи, свързани без съединителна гласна (неславянски модел – буккросинг), въпреки че, ако първата съставка функционира като
самостоятелна дума, се допуска и разделно изписване (корона пандемия); апозитивни сложни думи (онлайн студент), конверсив + същ. име
(еврокалкулатор) (Krumova-Tsevetkova, Blagoeva, Kolkovska, Pernishka,
Bozhilova, 2013, p. 87–89); ендоцентрични сложни думи (Lidl цена)
(Kirova, 2017, p. 57).
Изолирани са 60 чуждоезикови форманта. Всяка регистрирана
деривационна единица се представя в лематизиран вариант.
1. Едносъставни заемки, които в езика източник – английски, са
структурирани от коренова морфема и не функционират като
самостоятелни думи в български
В тази група са включени заети съществителни и прилагателни от
английски, които не се използват самостоятелно като еднокоренни в
български, а се дистрибутират в състава на сложни думи, съставни образования или апозитивни конструкции.
1.1. В български английското прилагателно все още не битува ка165
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то независима лексема. Афилиейт, англ. аffiliate ‘партньрски‘ от
лат. affiliat – в афилиейт маркетинга търговецът доставя продуктите
на клиента вместо теб (marketking.bg); Включването в дадена афилиейт програма обикновено става за минути (help.superhosting.bg);
ПР.КРЕДИТ България откри афилиейт платформа (smartnews.bg);
Как да печелите от афилиейт реклама (vivnetworks.com, 04.07.17);
афилиейт линк;
1.2. кейс, м. англ. case1 ‘случай‘, case2 ‘контернер/ кутия за съхранение‘ – кейс протектор и калъф за телефон (premiumcases.bg);
специализираната услуга, която се предлага от кейс-мениджърите (=
мениджъри на случаи, б.м.) (mediapool.bg, 8.08.16);
1.3. куиз, м. англ. quiz ‘игра, състезание чрез отговор на въпроси‘
– куиз игрите са вид викторина, в която един срещу друг се изправят
няколко отбора, показващи знания (shash.bg, 2.04.19); QUIZ NIGHT с
куизмастър Ст. Л. (allevents.in/plovdiv); първите организатори на пъб
куиз в България са служители на Британския съвет (British Counсil);
1.4. прокси, прав., инф. англ. терм. и разг. proxy ‘близък; пълномощник‘ – двете страни водят проксивойна (news.bg); Почетният
председател търси проксита, които му дават проекти (dnevnik.bg,
20.04.19); уеб проксисървър; най-близкия регионален прокси играч на
Техеран (webcafe.bg, 5.06.19); подкрепяните от Турция прокси сили
(mediapool.bg, 11.11.20); прокси армия, прокси групировка, проксимрежа (mediapool.bg, 01.20); И. Тръмп бе наречена прокси съпруга
(mediapool.bg, 12.10.16);
1.5. ритейл, м. англ. retail ‘продажба на стоки в относително
малки количества за употреба или потребление, а не за препродажба’
(Oxford New Dictionary) – ¾ от т.нар. мултиканални ритейлъри в UK
предлагат различни и атрактивни методи на доставка (logistika.bg,
07.01.15); Ритейл секторът….развиващият се интернет ритейл и
дигиталните решения….Събитието се фокусира върху продуктовата
опаковка, мърчандайзинга, ритейл маркетинга и потребителското
поведение (investor.bg, 25.10.19); Balkan Services изготвя Retail
Intelligence, за да помогне на ритейл компаниите с детайлен анализ
на данни за продажби (balkanservices.com); Специализирани решения
за компаниите от ритейл индустрията (zeron.bg); Модният ритейлър About You навлезе в България (capital.bg, 28.12.20). Регистрират се
и хибридите: ритейл асоциация, ритейл парк, ритейл сегмент, тревъл
ритейл търговия, ритейл фармация, ритейл център;
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1.6. снап, м. англ. разг. snap ‘бързо движение (при чупене на
предмет), съпроводено от пукащ звук’, snapchat ‚приложение в соц.
медии за изпращане на снимки, клипове и др., които са достъпни за
кратко‘ (dictionary.cambridge.org) – Когато пратиш снап, може да избереш колко време получателят ще го вижда – между 1 и 10 секунди
(marketking.bg, 19); снапчат снимки; големи брандове започват да
използват платформата на Снапчат за достигане към тяхната аудитория (marketking.bg, 19); Snapchat story трикове (make-up.bg, 23.03.17);
инстаграм и снапчат маркетинг в Soft Uni (beyondacademy.bg,
1.12.19); как да си направим Snapchat филтър (websetnet.net);
1.7. фейк, м. англ. fake2 ‘създаване на фалшиво впечатление за
ценността/ истинността на някого/нещо; измамно копие на нещо‘
(dictionary.cambridge.org) – Поредната "фейк" изложба, представяща
работата на Б. посреща посетители във Виена (capital.bg, 14.08.20);
Технологията диийпфейк разпространява фалшиви новини (bTV,
27.12.20); фейкбюлетин (рубрика в segabg.com); летище предлага същите емоции, но с фейкполети, фейк пътниците се редяха на опашка (razgrad24-7.com, 20.07.20). Най-широка дистрибуция имат лексемите фейк нюз, фейк новини, фейк статия, фейкинформация, фейк
видео. В руското интернет пространство присъстват и словосъчетания
като: фейкови пари, фейкови активи, фейкови учители, фейкмашина и
др.;
1.8. Социалната ковид изолация трансформира пазара на труда и
логично продуцира неологизми с първи компонент хоум, англ. home
‘домашен‘ – „Хоум офис“ мама по време на пандемия... налага се да
си вземем „хоум офис“, когато детето е болно, но няколко дни нямат
нищо общо с няколко седмици (iwoman.bg, 23.03.20); Кои са найхубавите хоумофис професии? (zaneq.bg, 31.03.20); Решихме да заснемем хоумвидео (NOVA, 13.05.20); изобличават хоумофис измамниците (mediapool.bg, 24.12.20).
2. Едносъставни заемки, които в езика източник – английски
(латински), са структурирани от коренова морфема + афикс
В български език те са интегрирани и напълно граматикализирани. Използват се самостоятелно, могат да образуват композитуми като
главни основи (микроинфлуенсър), но обикновено функционират като
апозитивни структури.
2.1. Фикс + суфикс
2.1.1. вестинг, м. англ. прав.-ик. vesting ‘предоставяне на финан167
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сови стимули (пенсионни планове) или ценни книги на (висши) служители с цел задържането им в компанията и повишаването на производственото качество’ (dictionary.cambridge.org). Юридическият термин
няма български аналог в търговското и облигационното ни законодателство, но този тип договор се сключва все по-често у нас. – Договорът за вестинг трябва да включва няколко основни рамки в отношенията между работодателя и служителя или сътрудника (capital.bg,
16.02.16);
2.1.2. влогър, м. англ. vlogger ‘човек, който често публикува
кратки видеа в своя влог’ – Модните влогъри са предпочитани пред
блоговете за мода (spisanie.to, 31.01.17); Бюти влогър – що е то?
(bnr.bg, 30.01.19). В The Oxford New Corpus e представен пример с
beauty vlogger – the rise in popularity of beauty vloggers, а в Cambridge
Dictionary – The entertaining vlogger was covering this year's festival;
2.1.3. инфлуенсър, м. англ. influencer ‘популярна личност, която
привлича внимание към начина си на живот и влияе на широк кръг
последователи чрез аудиални и визуални публикации в социалните
мрежи‘ – Всъщност до голяма степен можем да отъждествим инфлуенсъра с „онлайн авторитет“, с тази разлика, че авторитетът не е задължително да се занимава с влиянието като професия (vivus.bg, 31.01.20);
в маркетинга се налагат като тенденция т. нар. "микроинфлуенсъри"
(capital.bg, 23.03.18); Б. Х. е зумба инфлуенсър (NOVA, 22.01.20); Коя
е първата котка инфлуенсър в Instagram? (nova.bg, 22.02.20);
Подобно на други nomina agentis (блогърка,-и) и това агентивно
съществително бързо е граматикализирано, разпространяват се феминативи като инфлуенсърка.
2.1.4. коучинг, англ. coaching от фр. coche ‘провеждане на специализирани класове, свързани с работата на група хора‘
(dictionary.cambridge.org) – как коучинг процесът може да ти помогне
да постигнеш резултати (doubleyourbusiness.bg, 23.10.18); Придобиването на нови знания става с различните коучинг техники като слушане, разсъждаване, задаване на въпроси (bowencenter.bg); къде сме ние
самите или нашите коучинг клиенти в дадения период (ivamiteva.com,
20.10.15); Арт коучингът е разработен от основателката на Lead UP
(leadup.eu); Преодоляване на синдрома и възстановяване от травмите
му с бърнаут коучинг програма (rosenrashkov.com); акредитирана
програма за коучинг обучение (procoachingedu.com, 8.09.19); Коучинг
услуги за 420 хил. лв. ще подобряват имиджа на НАП (capital.bg,
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7.04.16); Д. Б. ще води майсторски клас за коучинг подхода в управлението (capital.bg, 7.04.16);
2.1.5. лейъринг м. англ. layering ‘подреждане на нещо на слоеве‘
(Oxford New Corpus) – лейъринг – най-новият тренд в козметиката
(ecco-verde.bg, 4.12.17);
2.1.6. селфи, ср. англ. selfie ‘снимка, която човек прави на себе си
със смартфон или уеб камера и е споделен чрез социалните медии‘
(Oxford New Dictionary). Сред ексцерптите са: спейсфи (селфи в космоса), видеоселфи, екстремно селфи, селфи камера, селфи мания,
селфи снимка, селфи стик, селфи треска, селфи парола, елфиселфи,
нощно селфи, селфи туризъм, туитър селфи, хумуристично селфи,
селфи дрон.
2.1.7. сорсинг, м. англ. ик. sourcing ‚актът за получаване на нещо
от определено място‘ (dictionary.cambridge.org) – Днес Тайван прави
краудсорсинг за демокрация, за да създаде по-отзивчиво управление
(capital.bg, 27.12.19);
2.1.8. трекинг, м. англ. спорт trekking ‘ходене пеша на дълго
разстояние за удоволствие‘ (dictionary.cambridge.org). Логична е дистрибуцията на термина в съставните форми: трекинг обувки/ яке/ маратонки/ екипировка/ велосипед; фитнес трекинг;
2.1.9. тунинг, м. англ. tuning ‘настройка, подмяна на елементи на
машина (автомобил) с по-усъвършенствани‘ – тунинг авточасти,
тунинг аксесоари, тунинг гараж, тунинг компания, тунинг имобилайзер, тунинфг фарове;
2.1.10. хостинг, м. англ. hosting ‘услуга, позволяваща на физически и юридически лица да обслужват интернет съдържание‘ – хостинг платформа от ново поколение (investor.bg, 06.11.19); Интернет
хостинг работи с интернет сървъри (bg.wikipedia.org); „уеб хостинг“
се отнася до сървъра, който е домакин (webhostingsecretrevealed.net,
16.11.20); От стартъп до хостинг лидер за 13 години (capital.bg,
13.04.18). Други композитуми: имейл хостинг, платена хостинг услуга, суперхостинг регистрация, споделен хостинг, уебхостинг, нов
хостинг план, безотказен SSD хостинг, хостинг доставчик, хостинг компания, облак хостинг, виртуален частен хостинг, файлов
хостинг.
2.2. Префикс + коренова морфема в първоизточника
Тези монокомпонентни единици се употребяват повече от 10
гoдини в български език. Иновативни са апозитивните конструкции и
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съставните изрази, в които са включени.
2.2.1. детокс, м. няма мн.ч., англ. detox ‘процес на изчистване от
токсични вещества’ – има безброй детокс диети, до които имаме достъп онлай (aestheticbyscience.com, 01.06.18); Детокс план под формата
на сироп (vivarti.bg); дигитален детокс (БТВ, 11.02.20);
2.2.2. дефолт, няма мн.ч., англ. ик. default ‘неизпълнение на задължение, отсъствие, недостиг‘ – дълбок дефолт (investor.bg,
23.05.20); технически дефолт (investor.bg, 2.20).
3. Заемки от английски, които в езика приемник са и граматикализирани, и лексикализирани
В проучването е отбелязана една лексема, претърпяла словообразувателна адаптация чрез най-разпространения деривационен способ –
суфиксация със славянския формант –(ь)ство.
3.1. рейдърство, ср. англ. raiding ‘атакуване на опоненти на тяхна
територия‘ (Oxford New Corpus) – Пропагандирането на „зелените”
каузи се оказва перфектен параван за прикриване на странни бизнес
практики, а дори и за корпоративно рейдърство (= превземане на активи, заради невъзможност за изплащане на задължения, б.м.) (analizii-komentari, 22.04.19).
4. Интегрални заемки – с изключение на online те са двусъставни
в английски език, който е първоизточникът. Като транспоненти в български, заемките са морфологично нечленими. Могат да образуват словосъчетания или апозитивни конструкции. От представените тук в семантичен аспект преобладават безеквивалентните заемки (блокчейн,
онлайн, фейсбук), регистрирани са частично еквивалентни (чайлдфи),
пълен еквивалент е стартъп. Възможно е една сема на полисемното
чуждоезиково понятие да функционира в нашия език като смислов
аналог, а друга сема – да няма еквивалент (дропбокс).
4.1. биохакинг, същ. англ. biohacking чрез гр. прил. βίος ‘жизнен‘
+ англ. hacking – Биохакинг с експерта Н. Петрова (БНТ 1, 8.09.20);
4.2. блокчейн, м., няма мн.ч., англ. инф. blockchain ‘създаване на
цифров запис, когато се купува ли продава криптовалута‘– блокчейн
технологията… има много успешни примери за блокчейн приложения… повечето от тях не са с публичен блокчейн. Успехите са в т.нар.
„частен блокчейн”… благодарение на блокчейн автоматизация чрез
умни договори…Блокчейн балонът следва същия принцип (vesti.bg,
25.09.18);
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4.3. брейнсторминг, няма мн.ч., англ. brainstorming ‘групова
техника за генериране на нови подходи, т.н. мозъчна атака‘ – Брейнсторминг (= група хора, които се срещат, за да обсъдят и предложат
идеи за възможно развитие, б.м.) в правната сфера. Юристи излизат
противоположни становища по въпроса кое е форсмажор (capital.bg,
27.03.20);
4.4. буккросинг, м. няма мн.ч., англ. инф. bookcrossing ‘политика
за стимулиране на четенето чрез създаване на мрежа за свободно обменяне на книги, създадена от американския програмист Рон Хорнбейкър през 2001 г. В България най-често книги се оставят на обществени
места, за да бъдат открити и прочетени‘ – Станете част от идеята
буккросинг в Стара Загора с Библиотека „Родина“! (rodinabg.org/bukkrosing, 10.05.18);
4.5. дропбокс, м. англ. инф. drop box ‘контейнер, в който може да
се остави нещо за съхранение‘ (dictionary.cambridge.org); ‘облачно хранилище на данни‘– дропбокс приложение, дропбокс инструкция,
дропбокс облачна услуга;
4.6. инстаграм, няма мн.ч., англ. разг. instagram ‘название на услуга в социалните медии за създаване, промяна и споделяне на снимки
и видео‘ (dictionary.cambridge.org) –
инстаграм маркетинг в Soft
Uni (beyondacademy.bg, 1.12.19); инстаграм мрежа, инстаграм акаунт, инстаграм потребител, instagram вход, instagram регистрация, instagram публикация, instagram съобщение.
Като компонент от апозитивно съчетания инстаграм се пише
разделно.
4.7. локдаун, м. англ. lock down ‘извънредна ситуация, при която
хората нямат право да излизат или да се движат свободно в определени
райони‘ (dictionary.cambridge.org) – Локдаунът доведе до спад на доверието (mediapool.bg, 26.12.20); Германия влиза в твърд локдаун
(capital.bg, 14.12.20); Според математика и експерт по управление на
кризи е необходим пълен локдаун поне за три седмици (capital.bg,
7.12.20) Нов продължителен локдаун би изправил бизнеса пред сериозно изпитание (capital.bg, 28.11.20); 356 000 души ще бъдат засегнати
от частичния локдаун (capital.bg, 29.11.20); България официално влиза в мек локдаун (capital.bg, 27.11.20);
4.8. онлайн, инф. англ. online ‘свързан чрез интернет или друга
компютърна мрежа‘ (Oxford New Dictionary). Паралелно с разпространените съчетания онлайнбизнес, онлайнмедия, онлайниздание, онлай171
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нобучение, онлайнпокупки, онлайнреклама, онлайнтърговец, онлайн и
офлайн събитие и др., необходимостта от номиниране на нови реалии,
мотивира появата на нови композитуми: Дигитализацията ще е във
фокуса на онлайн студио на Investor.bg (investor.bg, 01.06.20); онлайн
заседание; (capital.bg, 28.12.20); магазин за онлайн магазини, онлайн
консултация (capital.bg, 22.12.20) законни ли са онлайн депутатите
(capital.bg,
10.12.20);
Аmazon
пуска
онлайн
аптека
(capital.bg,18.11.20); онлайн разходите на традиционните търговци
(capital.bg,26.10.20); Онлайн звеното на ozone.bg е с 60% ръст
(capital.bg,11.10.20); Mastercard и Visa да извлекат максимума от онлайн транзакциите (capital.bg, 9.10.20).
Терминът е неизменяем и се изписва слято, когато севъзприема
като основа на сложна дума, или разделно, ако е елемент от апозитивна
формация.
4.9. стартъп, м. англ. start-up ‘процесът на започване на нещо‘ –
България не подкрепи стартъп преговорите с Македония (БНТ1,
17.11.20); Със стартъпите си България трябва да стане лидер в иновациите (investor.bg, 07.11.19); ЕС отделя 3,5 млрд. евро за стартъпи в
иновационната Долина на смъртта (investor.bg, 25.11.19);
4.10. тикток, англ. разг. tick-tock ‘социална мрежа, създаваща
кратки забавни видеа‘ – видеофункция тик ток; тик ток приложение; тик ток танци;
4.11. уъркшоп, м. англ. workshop2 ‘среща на хора, които обсъждат и/или показват как да се извърши определена дейност‘
(dictionary.cambridge.org) – театър-уъркшоп в английския театър
(homoludens.bg) и театрален уъркшоп (opoznai.bg, 6.01.20); уъркшоп
къща; уъркшоп психология; уъркшоп керамика;
4.12. фактчекър, м. англ. factcheker ‘платформа, проверяваща
достоверността на информацията‘ – Трябва да обърнем внимание на
т.н. факт-чекъри, които проверяват дезинформацията (bTV, 31.05.20).
Думата трябва да се изписва слято;
4.13. фейсбук, м. англ. facebook ‘една от социални медии с наймного последователи‘ – освен популярните и утвърдени в писмената и
устната реч композитуми с тази основа като: фейсбук вход, фейсбук
регистрация, фейсбук бизнес страница, фейсбук новини, фейсбук цензура, фейсбук реклама, фейсбук акаунт, фейсбук снимка, фейсбук приятелство, фейсбук публикация, фейсбукстатус в медийното пространство се откриват нови дими с тези активни радиксоиди. Сред неологиз172
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мите са: Фейсбук параноя заради личните данни (btvnovinite.bg,
18.03.20); Фейсбук обществото място не може да си намери от възмущение (24chasa.bg, 30.12.20); той направи фейсбук обръщение към
българите (mediapool.bg, 30.10.20)
4.14. финтех, англ. фин. fintech абревиатура на financial
technology ‘иновативна бизнес технология, предлагаща финансови услуги‘ – Иновациите и финтех решенията добавят стойност към работата ни, работим в 33 страни, имаме опит в машинното обучение, роботизацията, финтех компаниите и клиентското изживяване
(investor.bg, 10.20);
4.15. фитнес, м. англ. спорт fitness1 ‘здравословна форма, физическа кондиция‘ – Утвърдените в комуникацията термини фитнес
програма/ услуга/ урок/ уред/ оборудване/ напитка/ треньор/ инструктор/ маниак/ център/ клуб/ зала/ зона/ салон/ студио/ площадка почти
изчерпват деривационното гнездо. Основата може да се изписва слято
или разделно и е непродуктивна. Нови образувания са регистрирани в:
три сегмента – часовници, безжични слушалки и фитнес гривни
(capital.bg, 30.11.20); да не ползват уредите за уличен фитнес… здравните и фитнес приложения също са популярни (mediapool.bg,
21.03.20); мъже, събрани от фитнес-мазетата на Перник, Люлин и
Дружба (mediapool.bg, 7.10.19); фитнес апликации (mediapool.bg,
8.02.18);
4.16. чайлдфри, амер.англ. child-free ‘който няма деца‘
(dictionary.cambridge.org) – Независимо от критиката, хората, решили
да нямат деца или т. нар. чайлдфри, все по-ясно говорят за избора си,
пише Le Figaro (actualno.com, 14.01.20).
5. Двусъставни думи в български език, сформирани от компонент(и) от английски, френски, испански (чрез латински) и
гръцки произход
Композицията е конвенционален словотворчески модел във всички езици. Въпреки мощното английското езиково влияние, което засилва аналитичните словообразувателни методи, в български се запазва биномният композиционен модел с и без интерфикс. Активизират се
редица познати интернационални префикси и префиксоиди (КрумоваЦветкова, Благоева, Колковска, Пернишка, Божилова, 2013, с. 297), с
чиято помощ се образуват субстантиви.
5.1. Композитуми с интернационални префиксоиди
5.1.1. квази-, лат. ‘мним, лъже-‘ – Демонстрирайки квазиевро173
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пейски ценности, реално пропаганидат идеологията, която удави в
кръв и която изпотроши костите на българщината (trafficnews.bg,
18.01.21); Инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции (fmfib.bg,
2014); квази-парите са особен вид актив (agromassidayu.com,
13.10.21). Правилото е квази да се пише винаги слято;
5.1.2. мулти-, лат. multi ‘много, в голямо количество‘. Архаичният формант е активен и в съвременното словообразуване – мултиизложенията Светът на млякото, Булпек и др. (investor.bg, 25.10.19);
почина мултитворецът С.Б. (mediapool.bg, 17.10.19); мулти-ченъл
маркетинга (mediapool.bg, 28.02.19); мулти-секторен отговор
(mediapool.bg, 21.06.19); Мегапроектът се превърна в мулти култи
фешън лейбъл, който декорира всекидневието ни (mediapool.bg,
20.12.17); Всеки месец „Мулти-култи китчън“ отбелязва кухнята на
различна страна (mediapool.bg, 17.10.19). ТПСофия ще става мулти
ютилити дружество (mediapool.bg, 5.12.17).
С различна стилова принадлежност и все по-интензивно разпространение се отличават композитумите: мултирисков, мултибранд,
мултиопаковъчен, мултитример, Мултикукър, мултиетнично (население), мултиплатформено (решение), мултимилиардна (сделка).
5.2. Композитуми с интернационални радиксоиди
В българското езикознание, под влияние на руското, понятието
радиксоид (квазикорен) се употребява все по-често. В други балкански
езици обаче, например румънски, то липсва, там се използва само
обобщеният термин префиксоид (Лютакова, 2018, с. 165).
5.2.1. Радиксоидът евро-, англ. euro ‘европейски‘ е и ще продължава да бъде словообразувателно активен.
Констатираните нови лексеми са: еврокалкулатор, еврофинал,
европортал. Изписват се слято, тъй като евро- е контрахирано от прилагателното европейски.
Когато се употребява със значение ‘валутна единица‘, съставката
е самостоятелна лексема и се изписва разделно – ЕЦБ прави крачка
към дигиталното евро (investor.bg, 2.10.20); кога да очакваме дигитално евро…чисто електронното евро няма да дойде без рискове…ЕЦБ започва експерименти с въвеждане на цифрово евро
(economic.bg, 14.10.20);
5.2.2. електро-, лат. техн. electro ‘електрически‘. Регистрираните неологизми с утвърдения международен формант са: електроофис
(etb.bg, 31.05.18); Audi ще инвестира 14 млрд евро в електромобил174
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ност (topsport.bg, 4.12.18); електропастир (euroagro.bg);
5.2.3. ѐко-, лат. биол. еco1 ‚екологичен‘ – поискали оставката на
екоминистърката, която според тях прикрива екобезобразията на
"Каолин" и мината в Челопеч (duma.bg, 22.11.20); Допреди около пет
години, дизелът беше екоприоритет за много политици, автомобилни
компании, учени (webcafe.bg, 05.07.17); Екомладежите у нас някак
трудно могат да се нарекат „леви“ (Институт Отворено общество);
всички автомобили в София ще имат екостикери (capital.bg, 29.12.20);
5.2.4. кибер-, англ. инф. куber ‘характерен за културата на компютрите, информационните технологии и виртуалната реалност‘
(Oxford New Corpus), са широко разпространени в съвременната българска комуникация. Радиксоидът мотивира и новосъздадени композитуми като: Има ли бъдеще кибер камионът на Tesla?
(computerworld.b); Кибер понеделникът има по-малка роля тази година (investor.bg, 31.12.20); Германците може да похарчат 3,7 млрд. евро
на Черния петък и Кибер понеделника (investor.bg, 17.11.20); Кибер
инцидентите изпревариха риска от прекратяване на бизнеса в корпоративните заплахи…кибер рискът и климатичните промени са двете
големи предизвикателства, върху които компаниите ще трябва да се
фокусират (investor.bg, 20.01.20); САЩ са провели тайна кибер операция срещу Иран (investor.bg, 17.10.19); Недовършената киберагенция
на У.фон дер Л.(investor.bg, 4.07.19); България получава 1,4 млн. евро
от ЕС за реакция при кибер инциденти (investor.bg, 3.05.19); Дълбоко
в киберразузнаването с FireEуе (economic.bg, 15.10.20); НАТО е подготвен за киберопасностите на бъдещето (economic.bg, 30.09.20);
Би следвало сложни думи е елемент кибер- да се изписват слято,
тъй като той няма самостоятелна лексикална реализация в езика ни.
5.2.5. крио-, гр. κρυός ‘студен‘ – криотерапия на цяло тяло в
криосауни (криокабини)…криомаска за лице (nola7.com/bg). Неологизмът е криокабина;
5.2.6. крипто-, гр. κρυπτός ‘таен‘ – пoлyчaвaт ĸoмиcoнни зa
нaбиpaнe нa нoви члeнoвe, ĸoитo дa ĸyпyвaт ĸpиптoпaĸeти (money.bg,
11.03.19); Kaĸ зaпoчнa възxoдът нa ĸpиптoĸpaлицaтa Pyжa Игнaтoвa
и ĸaĸвo cтaвa cъc cxeмaтa ѝ Оnе Соіn? (money.bg, 11.03.19); Фaлшивa
ĸpиптoвaлyтa, пpивляĸлa 4 милиapдa дoлapa, бaзиpaнa нa блoĸчeйн
лъжи (money.bg, 11.03.19); хакнатите криптоборси (vesti.bg, 25.09.18);
5.2.7. нарко-, исп. narcos ‘наркотичен, който е свързан със забранени опиати‘
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Продуктивната съставка е елемент от неологизмите: наркоградините са снабдени с охранителни сензорни фотокапани за денонощно
наблюдение (starshel.bg, 10.20); наркотестове (mediapool.bg, 8.10.19);
наркогълъб….хиляди гълъби излязоха на протест, за да бъде освободен
техния нарко-събрат (mediapool.bg, 14.08.15); колумбийски наркоподводници…обвинения за нарко-чадър…наркотуризъм (mediapool.bg,
7.01.12);
5.2.8. нутри-, лат. nutrition ‘хранене‘. Дистрибуцията на корена
се засили с активизиране на интереса към здравословния начин на живот и хранене – най-вкусното средство срещу лошо настроение и есенна депресия е тази тиквена нутрибомба (recepti.gotvach.bg, 20.04.19).
Създадени са и номенклатурни названия като Нутрибулет – хранителен екстрактор (webcafe.bg, 16.11.15).
Всички сложни лексеми с първа основа мулти- и нарко- следва
да се пишат слято, независимо от оригиналния правописен модел в
езика първоизточник.
6. Композитуми с чуждоезикова основа, която функционира като самостоятелна лексема в езика донор и в езика реципиент
Тези сложни образувания разширяват и обогатяват българските
словообразувателни модели и могат да се изписват слято (като същински композитуми) и разделно (като апозитиви) (Официален правописен
речник на българския език, 2012, 52, 63).
6.1. дрифт, м. англ. drift ‘техника за шофиране, при която шофьорът преднамерено извежда дадено превозно средство (най-често автомобил) извън контрол’ – дрифт шоу; Коя е най-атрактивната жена
дрифт пилот в България (vesti.bg, 15.01.19); бързи drift колички с
дистанционно управление (store.bg); Дрифт училище се провежда от
пилот Русинова (gift-tube.com); рискови drift фигури на територията на
пистата (supergift.bg);
6.2. дрон, м. англ. техн. drone ‘безпилотно устройство, което се управлява от някого на земята, използва се и като хоби‘
(dictionary.cambridge.org) – Двуместно дрон-такси беше демонстрирано от китайска компания в Сеул, предава БНТ (dnews.bg, 11.11.20);
дрон оръжие; дрон куриер (capital.bg, 11.12.20).
Думите с първа основа дрон трябва да се изписват разделно, тъй
като съставят апозитивни формации;
6.3. зуум, англ. инф. zoom1 ‘камера, която плавно преминава от дълъг кадър в близък план и обратно‘ (Oxford New Corpus), zoom2 ‘софту176
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ерно приложение за видеоразговори чрез компютър, таблет или
смартфон‘ (dictionary.cambridge.org) – зуумстудио, зуумплатформа,
зуумвижън, зуумприложение;
6.4. Изключително голямо разпространение имат двусъставните
словосъчетания с препозиция на латинската абревиатура COVID, и
композитумите и апозитивните съчетания с кирилската транслация
ковид-. В медиатекстовете се наблюдават разнообразни правописни
модели. Нормативният правопис, кодифициран в ОПРБЕ, обаче предполага: разделно писане на съставни думи с първа основа абревиатура
– COVID отделение (тъй като COVID е съкращение на Coronavirus
disease 2019 и Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2); слято
изписване на сложни думи с първа основа от чужд произход – ковидзараза; алтернативно разделно писане, когато основата се използва
самостоятелно – такива са всички лексеми с първи елемент ковид-:
ковид криза, ковид отделение, ковид усложнение, ковид истерия и
др.
Словообразувателното гнездо с компонент ковидi е представено
от – Загуба на вкус и мирис при 80% от COVID-заразените (dnes.bg,
3.11.20); Разказва германка с пост-COVID синдром (dnes.bg, 31.10.20);
COVID-болница откриха в Пловдив (БНТ 1, 17.11.20); bTV зад стените
на COVID-отделението в „Пирогов“ (bTV, 5.10.20); И тук свършва
позитивизмът и идва ковид-пандемията (nova.bg 15.11.20); Ковид
структурата на МБАЛ „Тракия“ разполага с 20 ковидлегла (infoz.bg,
30.10.20); От седмица не съм спала от ужас да не ми докарат ковидпациент (svobodnaevropa.bg, 10.11.20); Военни даряват плазма за КОВИД лечение (infomreja.bg, 9.11.20); ковид вирусът се разпространи;
С трогателен жест зарадваха медицинския персонал в ковид отделенията (mbalgo.com, 2.12.20); ковид симптоми; ковидотпуска,
(NOVA, 9.11.20); Цените на имотите С. З. – с ръст в ковид кризата
(divident.eu, 10.20); Ковид войната (duma.bg, 4.11.20); Извънредните
Ковид-мерки няма да се прилагат през 2021 г. (agroplovdiv.bg,
17.11.20); Френските медици регистрираха нов ковид рекорд
(dariknews.bg, 6.11.20); Втора ковид вълна (ec.europa.eu, 28.10.20);
Полша вдигна със 100% заплатите на ковид медиците (duma.bg,
3.11.20); МБАЛ Каварна разкри Ковид сектор (ТВ Добрич, 5.11.20);
искат да има Ковид таксита, които да возят болните (agencia.bg,
18.11.20); Бум на ковид смъртността в Европа (duma.bg, 29.10.20);
Над 1,6 млрд. души по света застрашени от ковид безработица
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(duma.bg, 15.10.20); КОВИД-революция (duma.bg, 8.10.20); Сегашната
COVID статистика е объркваща (mediapool.bg, 11.10.20); КОВИД
демокрация (duma.bg, 10.07.20); Разговорите могат да се окажат в ковид пауза (bTV, 4.11.20); откриване на ковид зони, ковид кабинети в
поликлиниките (bTV, 12.11.20); учи се на ковид смени в гимназията
(bTV, 12.11.20); ковидстандарт ще създаде България (БНТ 1,
17.11.20); ковидепидемията се отрази най-лошо на транспортния сектор (БНТ 1, 10.12.20); даряване на КОВИД-плазма (peticiq.com, 10.20);
Анти-ковид програма „Бъдете здрави“ (borovets-bg.com, 10.20); министърът поиска ковид охрана (NOVA, 22.12.20); да оставя зад гърба
си ковидпреживяването (bTV, 27.12.20); Бил Гейтс в афера „COVID
ваксини“ (168chasa.bg, 10.12.20); COVID правилата се затягат
(capital.bg, 29.10.20); Дефицитът на COVID лекарства едва ли ще се
реши скоро (capital.bg, 9.11.20);
6.5. койн, англ. koin ‘виртуални пари под форма на койн; диск или
къс метал с официален печат, използвани като парично средство‘
(Oxford New Dictionary) – Tим Teйшyн, Віtсоіn eнтycиacт, ĸoйтo e
пpeĸapaл няĸoлĸo гoдини в пpoyчвaнe нa Оnесоіn (money.bg, 11.03.19);
по подобие на биткойн, който постави „похвално съобщение“ на стена,
страница или в група, във Фейсбук ще получава по 10 левкойна
(levcoin.net); алткойн – смесица от биткойн алтернативи
(wikipedia.org);
6.6. коучинг, англ., coaching от фр. coche ‘провеждане на специализирани
класове,
свързани
с
работата
на
група хора‘
(dictionary.cambridge.org) – как коучинг процесът може да ти помогне
да постигнеш резултати (doubleyourbusiness.bg, 23.10.18); Придобиването на нови знания става с различните коучинг техники като слушане, разсъждаване, задаване на въпроси (bowencenter.bg); къде сме ние
самите или нашите коучинг клиенти в дадения период (ivamiteva.com,
20.10.15); Арт коучингът е разработен от основателката на Lead UP
(leadup.eu); Преодоляване на синдрома и възстановяване от травмите
му с бърнаут коучинг програма (rosenrashkov.com); акредитирана
програма за коучинг обучение (procoachingedu.com, 8.09.19); Коучинг
услуги за 420 хил. лв. ще подобряват имиджа на НАП (capital.bg,
7.04.16); Д. Б. ще води майсторски клас за коучинг подхода в управлението (capital.bg, 7.04.16);
6.7. хъб, м. англ. hub ‘ефективният център на мрежа от дейности’ –
Цифровият иновационен хъб за земеделие (ЦИХ) има за цел да обе178

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA

дини всички заинтересовани страни в агросекторае (agrohub.bg); Необходимостта от поглед отвъд парадигмата на газовия хъб „Балкан“ само
или предимно с руски газ изглежда неотменима (bulgariaanalytica.org,
01.09.17); CATXF-A0G – мултифункционален хъб за свързване на
устройства (emag.bg); Първият безжичен USB-хъб (digital.bg); Дигитален хъб ще развива достъпа до технологиите в Бургас (bnr.bg,
10.02.20).
7. Едносъставни думи, образувани чрез префигиране с интернационален префиксоид
7.1. анти-, санскрит anti ‘противоположен, насочен срещу някого
или нещо‘ – антиковид политика/ зона и др.
Не винаги може да се определи дали думата е възникнала на родна почва, или е заемка. В публикацията се приема, че сложните думи с
афиксоид анти- в следните примери, са трансферирани от английски
език – Представяте ли си, ако има наказание, тези антиваксъри как ще
подскочат (NOVA, 24.04.19); антиспам филтър (abv.bg, 03.05.17). В
някои справочници фигурира и антиейджинг, но не в словосъчетанията антиейджинг формула/ ефект/ терапия/медицина/диета и др.
8. Универбизация – номинативното словосъчетание, което е мотивационна база за универбата, и самият универбат съществуват едновременно в лексикалната система и се употребяват паралелно в речта,
обаче нерядко принадлежат към различни стилистични пластове (Крумова-Цветкова, Благоева, Колковска, Пернишка, Божилова, 2013, с.
339).
8.1. корона, ж. лат. мед. е универбат от номинацията корона вирус
– кoronavirus ‘вирус, причиняващ респираторни инфекции, васкулит и
др.‘, т.е. отстранява се не обичайният атрибутивен елемент, защото
такъв липсва в съчетанието, а вторият субстантив – След коронаерата
как ще изглежда светът? (bTV, 5.10.20); корона конспирации (168 часа, 22.10.20); Всички корона мерки, в т.ч. социалните, са разписани
като единични (dnevnik.bg, 25.10.20); коронавайлър сензацията у нас
в 15 картинки btvnovinite, 24.03.20) Как оцеляват творците по време на
коронакризата? (dnes.bg, 29.10.20); „Корона” мерките, които ще тежат дългосрочно (ime.bg, 23.10.20); Нови антирекорди на коронапандемията (tvn.bg, 3.11.20); корона ситуацията в Европа; “Корона
облигациите” блокирани. Еврозоната и останалите търсят друго спасение (svobodnaevropa.bg, 27.03.20); Сблъсъци в Рим и Лондон заради
179

YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХVIII, 2021

корона истерията (m.novinite.bg, 25.10.20); корона бунтари
(goguide.bg, 30.04.20); коронавицове във в-к Стършел (starshel.bg); коронаефектът върху икономиката (NOVA, 09.03.20); Корона тенденции при имотите (capital.bg, 2.11.20); Швеция вече няма да е знаме на
корона скептиците (capital.bg, 6.11.20); Няма да има корона ваканция за съдилищата (capital.bg, 4.11.20); Корона изборите на Америка
(capital.bg, 8.10.20); В интензивните сектори в столицата корона капацитетът е запълнен 36% (capital.bg, 8.10.20); Корона сделката на ЕС
е грешен отговор за Европа (capital.bg, 31.07.20); Остри спорове в ЕС
за корона милиардите (capital.bg, 31.07.20); защо се бавят корона
грантовете за бизнеса (capital.bg, 18.07.20).
9. Абревиатури
9.1 абревиатура ИТ – След съставните думи ИТ сектор, ИТ технологии, ИТ специалист, ИТ кариера, в публичните медии все по-широко
разпространение получават фрази с този първи компонент: Бизнесът
има нужда от по-силен IT имунитет (economic.bg, 22.10.20); ИТ таланти (ittalents.bg); "A1 България" предлага цялостни решения за IT
трансформация (capital.bg, 25.12.20); Rittal представя най-бързия IT
шкаф в света (capital.bg, 12.11.20); доклад в САЩ допуска разбиването
на IT гигантите (capital.bg, 6.11.20); Най-добрите първоаприлски ИТ
шеги (mediapool.bg, 1.04.16);
9.2. абревиатура 5G – Samsung опитва да отхапе от 5G пая на
Huawei в Европа (economic.bg, 18.12.20); Една бариера по-малко пред
5G мрежите в България (economic.bg, 25.03.20); Бургас е първият 5G
град в България (economic.bg, 22.12.20); A1 започва да предлага 5G
смартфона ZTE Axon 11 (economic.bg, 30.12.20). Откриват се и съчетанията 5G рутер, 5G технология, 5G телефон и др.
9.3. Самостоятелни деривативни форманти, възникнали от инициални абревиатури. Те са проява на тенденцията за езиковата икономия и
в българската словообразуване са два типа: е- (електронен) и м- (мобилен), но регистрирах и f- (присъщ на фейсбук).
9.3.1. компонент е- има значение ‘електронен‘, но и ‘електрически‘ (Благоева, Колковска, 2016, с. 487–488).
Едновременно с фиксираните преди десетилетие единици ебанкиране, е-бизнес, е-вестник, е-поща, е-правителство, е-фактура, в
езиковата практика през последните години се употребяват: еавтобусите в Лондон (hicomm.bg, 24.12.19); Забавянето на регистрите
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блокира пускането на е-здравеопазването (monitor.bg, 10.12.19); Вкарват 35 заболявания в Е-регистри (monitor.bg, 14.11.19); от 1 януари естикерите са задължителни (novinite.eu, 04.01.19); Е-услугите на
НАП спестяват време, усилия и средства (nap.bg); т.нар. e-commerce
продажби ще съставляват 23,4% от всички продажби (logistika.bg,
2.01.15); Всеки е-билет притежава уникален идентификатор (ipark.bg);
е-портмоне (burgasbus.info); е-винетка (vinetki.bg); За да използвате
безплатно е-четимите учебници и е-четимите тетрадки, е необходимо да изберете е-четими варианти (prosveta.bg);
9.3.2. компонент f-, който номинира facebook, не e напълно интегриран в нашата деривационна система. Примерът, който изолирах, е
илюстрация за навлизането на графичното съкращение в узуалната
практика – последвайте ни във фейсбук с f-въпросите си (ТВ+,
23.10.21).
Научното проучване на лексикалните неологизми с чуждоезиков
компонент в българските медиатекстове през последното десетилетие
формира поредица от заключения. 1) Регистрираните нови заемки и
словообразувателни неологизми с чужд или международен елемент са
само част от тематично многообразния неологичен поток, който се
влива в българската лексикална система през последните години. 2) Те
са най-вече от английски произход, с различна семантична и стилова
отнесеност – термини от областта на финансите, правото, информатиката, икономиката, неутралната книжовно-разговорна лексика, както и
разговорната лексика. 3) Наблюдава се висока и темпорално обусловена продуктивност на формантите: дигитал-, европ-, ковид, корона,
селфи, хоум и др. и константна активност на префиксоидите: е-, анти-,
евро-, крио-, крипто-, мулти- и др., които от десетилетия се включени в
словотворчески процеси. 4) Напълно граматикализирани са лексикалните елементи, които битуват със самостоятелна употреба в български
език: портфолио-а(та), спам-а,-ът,-ове; спам презентация,-ии,-та,-те;
фейк-а,-ът,-ове; фейсбук хейтър-а,-ът,-ри(те), хак-а,-ът,-ове, хедхънтър-а,-ът,-ри(те) и др. Singularia tantum са: айти, брейн, детокс, евро,
фейсбук и мн. др., но категорията pluralia tantum не е регистрирана. 5)
Редица термини нямат български еквиваленти (вестинг), а други са
лесно преводими (бекстейдж, лайкване, хейт новина) и родните им
транспоненти би трябвало да се използват по-често в публичната реч.
6) В списъка с анализирани заети ексцерпти са представени безеквивалентни (тикток), напълно еквивалентни (антиейджинг) и частично ек181
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вивалентни лексеми (хъб). 7) Всички заемки са адаптирани, липсват
неусвоени (варваризми). 8) Изключително силен е процесът на лексикализация на радиксоидните елементи в композитумите, това предпоставя и алтернативния правопис на думите (екопротест, еко образование). 9) Тенденцията към аналитизъм, субсидиарно повлияна от английски език, е експлицирана и чрез широкото разпространение (С. Буров я определя като инвазия) на нови апозитивни конструкции – ковид
криза, дрон разследване; 10) Много от кореновите морфеми (съвпадащи с основата на едносричната дума) образуват деривационни вериги
и словообразувателни гнезда: туит, туитър, туитвам, туитване, екстуит, разтуитвам, ретуит, ретуитвам, ретуитнат, туит регистрация, туитър
новини, патриотичен туит, туитър бомби (в САЩ). 11) В аналогични
деривационни модели се включват елементите Android, Amazon, IOS,
GoalOnTrack, LinkedIn, Netflix, Pokemon, Skype, Telegram, Tik-Tok,
Tinder, Todo Cloud, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp и др. платформи
и мобилни приложения. 11) Някои интернационализми са се появили
преди столетия в езика първоизточник – coach (XVIII в.), cyber (1980
г.), source (късен средноанглийски, от фр.), но са заети в различните
езици (и в български) по-късно, други възникват през последните два
века: blockchain (началото на XXI в.), selfie (началото на XXI в.), ticktock (средата на XIX в.) според (Oxford New Dictionary).
СЪКРАЩЕНИЯ
англ. – английски език
биол. – термин от сферата на биологията
гр. – гръцки език
ж. – женски род
исп. – испански език
инф. – термин от сферата на информатиката
ик. – термин от сферата на икономиката
лат. – латински език
м. – мъжки род
мн.ч. – множествено число
правн. – юридически, правен термин
прил. – прилагателно име
разг. – лексема, присъща на разговорния стил
ср. – среден род
същ. – съществително име
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техн. – термин от сферата на техническите науки
фр. – френски език
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New books
Нови книги

УЧЕНЕТО И НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ (3.–4. КЛАС)
Мария Славова Тенева

Монографията представя същността на ученето като човешки феномен.
Анализира научни постановки, разкриващи идеята за наличие на индивидуален стил на учене. Поставя в йерархична
зависимост методите за учене, съобразно
тяхната ефективност. Разкрива съвременните проекции на дидактическата
ефективност, като я обвързва с резултатите от ученето на учениците в обучението. Представя и анализира резултати от
емпирични изследвания измерващи
ефективността на ученето на учениците
от 3. и 4. клас на началния етап на основната образователна степен.
Книгата е насочена към педагози, студенти от педагогически
специалности, специализанти, учени и всички, имащи отношение към
конструирането, реализирането и оптимизирането на процеса на обучение и в частност на ефективността на ученето в обучението.
Тенева, М. (2020). Ученето и неговата ефективност (3.–4. клас).
Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет,
155 с. ISBN 978-954-314-101-2
доц. д-р Мария Славова Тенева
New books
Нови книги
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МУЗИКАЛНО-КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГА
Милен Вълчев Димитров

В монографията е представено изследване, посветено на
операционали-зиране и извеждане на методологически обоснован вариант за формиране на музикално-компютърна компетентност у студенти от педагогически
специалности.
Научният проблем е в паралел с необходимостта за непрекъснато повишаване качеството
на университетс-кото образование. Специално внимание е отделено на процесите по сегментация
и конструиране на структурнофункционален модел за формиране на музикално-компютърни компетенции, както и на установяване ефективността от приложението му в
академичната подготовка.
Книгата е предназначена за широк кръг от читатели – учители,
студенти, изследователи, научни работници, и за всички, които се
интересуват от образователната приложимост на взаимовръзките
между музика и компютър.
Димитров, М. (2020). Музикално-компютърните технологии в
професионалната компетентност на педагога. Монография, Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет, Печат
Кота, 162 с. ISBN: 978-954-305-537-1
ас. д-р Милен Вълчев Димитров

New books
Нови книги
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ
Румяна Илчева Неминска

Настоящата книга е защитен дисертационен труд за придобиване на
научна степен „доктор на науките“. Качеството на висшето образование е основен приоритет в европейското образователно пространство. Във всички стратеги-чески документи от 2000 г. до днес
на висшето образование е определена
водеща отговорност и роля. С висшето
образование се свързва икономика на
знанието, иновации, растеж и култура.
Структурните, технологичните и иновативни реформи в него са продиктувани
от проекциите за единно глобално европейско бъдеще. В съвременните национални образователни програми
качеството във висшето образование заема особен приоритет. Към него
са отправени редица очаквания, реформи и са заявени множество претенции за качествена промяна. Ето защо в настоящата книга като теоретично основание се разглеждат европейските инициативи, които водят към дълбоки фундаментални промени в самата същност на образованието. Европейската визия за качество на образование има една много по-мъдра и прагматична цел – не да унифицира, а да обединява интелектуалния младежки свят, да създава среда за диалог, преносимост
и реализация във всяко едно ъгълче на световната карта. Целта на този
преглед е да се представи цялостния европейски проект, чрез който
националните реформи в образованието са обосновани и важни за развитието на едно национално европейско съвременно образование. Европейските измерения, очертани чрез редица европейски документи, са
и фундамент върху който се гради всеки един елемент на качеството на
образованието. Eдин от тези елементи е промяна в начините на пре188
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подаване, така че да се повиши интереса и развие мотивацията на
учещите се младежи. Паралелно с промяна в обществените нагласи и
глобални образователни метаморфози в научен план се развиват и националните измерения и тенденции във висшето образование. Стремежът към повишаване на качеството във висшето образование се явява
пряка релация към научно-изследователския му преглед.
Теоретично-концептуалният преглед на проблема дава възможност да се дефинира изследователския подход, да се очертаят иновативни педагогически технологии, чрез които може да се реализира изследователския подход в академична среда. Педагогическите технологии трансформират учебната среда като интердисциплинарна и симулационно базирана, в която се развиват наблюдаеми педагогически
компетенции.
В емпирично-прагматичния преглед се представя методологията
на изследването и изследователския инструментариум и критериален
апарат. Изследователският инструментариум е комплекс от интерактивни задачи и ситуации, които имат научна и изследователска цел:
първо да конструират рефлексивно-изследователска среда; второ: да се
въведат изследователски критерии, с които да се измерят промените в
учебно-изследователските и научно-изследователските рефлексии. Изследването представя прилагането на една функционираща рефлексивно-изследователска технология за повишаване на качеството
на обучение на студенти педагози. Разкрива нейните резултати, възможности, интерпетации както от гледна точка на положителните рефлексии, така и от гледна точка на затрудненията при нейното реализиране.

Неминска, Р. (2020). Приложение на изследователския подход за
повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози. Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически
факултет, Печат ИК Кота, 384 с. ISBN: 978-954-305-558-6
Научно жури
проф. д-р Петър Петров – Педагогически науки, 1.2. Педагогика, СУ
,,Св. Климент Охридски“,
проф. д-р Лучиан Милков, дн - Педагогически науки 1.2. Педагогика,
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СУ ,,Св. Климент Охридски“,
проф. д-р Таня Борисова, дн - Педагогически науки, 1.2. Педагогика,
Тракийски Университет,
проф. д-р Жанета Стойкова, дн - Педагогически науки, 1.2. Педагогика,
Тракийски Университет,
проф. д-р Галя Кожухарова - Педагогически науки, 1.2. Педагогика,
Тракийски Университет,
проф. д-р Марина Николова – Педагогически науки, 1.2. Педагогика,
ТУ-София; ИПФ – Сливен,
доц. д-р Юлия Дончева - 1.3. Педагогика на обучението по…, РУ
„А.Кънчев“.
проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.
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ТЕОРЕТИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ
Румяна Илчева Неминска

Настоящата монография представлява синтез от научни подходи към
интердисциплинарното обучение в неговата иновативна измеримост. Очертава се връзката му със съвременните
проекции на STE(A)M и TEL обученията. В този смисъл интердисциплинарното обучение се обвързва с усъвършенствано технологичното обучение и
неговата прагматична приложимост в
класната стая (и онлайн). В същото
време интер-дисциплинарното обучение се обвързва с развитие на умението
за решаване на проблеми в сътрудничество – една от водещите компетентности, очеpтани от PISA. Този аспект на интердисциплинарното
обучение най-ярко се очертава в прагматичните проекции на проектобазираното и проблемно-ориентираното обучение.
Изследователското обучение в съвременното академично и училищно образование, разглеждано в монографията се въвежда като иновативно обучение, защото неговите цели са пряко свързани с „иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и
прогнозиране на резултатите от иновациите“ (ЗПУО, 2017). Или
иначе казано: изследва се образователното пространство, в това число:
педагогически взаимодействия, мотивация, личностно развитие, компетентностен подход, мулти-методологии, решаване на проблеми в
сътрудничество, работа в екип, така че да бъде успешно реализирането
на личността в живота и обществото. Именно затова изследователският
подход се насочва към интердисциплинарното обучение като субект
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на собственото си рефлексивно изследване и реализиране в академичната и преподавателска практика. Защото съвременният свят е интердисциплинарен - познанието, което получават подрастващите от глобалното цифрово пространство е взаимодействащо си, преливащо едно
в друго и очертаващо един монолитен когнитивен заряд. Точно тук се
променя и основната роля на учителя – той вече не само, че не е единствен източник на информация, но той вече не е ментор, не е фасилитатор... Той вече е изследовател на пространството, на образователните
ресурси, на самата своя преподавателска практика, на ролята си в педагогическите взаимодействия, на качеството на образователния ресурс,
който създава. Всички тези елементи на изследователското обучение
променят позицията на преподавателя и формират неговия саморефлексивен ценностен подход към учебната дейност.
Неминска, Р. (2021). Теоретични и технологични основи на интердисциплинарното обучение. Стара Загора: Тракийски университет,
Педагогически факултет, Печат ИК Кота. ISBN: 978-954-305-573-9
© Езиков редактор – Илона Суличка
© Рецензент – проф. д-р Таня Борисова, д.н.
доц. д-р Стефка Динчийска

проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.
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New books
Нови книги
ОСНОВИ НА НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
(теория, иновации, практика, изследователски рефлексии)
Румяна Илчева Неминска

Учебникът „Основи на началната
училищна педагогика“ (теория, иновации, практика, изследователски рефлексии) е предназаначен за обучение на
студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“,
„Начална училищна педагогика с
чужд
език“. Той е струкурирн в четири
глави,
като всяка от тях обхваща теоритчна,
нормативна, прагматична и иновативна
част.
Целта на така конструираното
учебно съдържание е студентие педагози
да
развиват изследователски умения и
иновативни педагогически компетентности.
Предствен е прагматичен практикум,
чрез
който се реализира симулационно базирано педагогическо обучение. В този
вид обучение студентите педагози развиват педагогическо творчество, наблюдаеми педагогически компетентности.

Неминска, Р. (2021). Основи на началната училищна педагогика
(теория, иновации, практика, изследователски рефлексии). Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет, Печат ИК
Кота. ISBN: 978-954-305-593-7
© Рецензенти: проф. д-р Таня Борисова, д.н.

доц. д-р Юлия Дончева, д.н.
проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.
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New books
Нови книги
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПТИМИЗЪМ – ИЗМЕРЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА
Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
Монографията е резултат на стремежа за
задълбочаване познанието на професионалните измерения на педагогическите професии.
Разработ-ката има интенцията на базата на
анализ на научните търсения и резултати, и на
собствено изследване, да представи опит за
разширяване на философското и психологическото тълкуване на оптимизма в широкия
му обхват и аспекти от позициите на педагогическото като иманентна характеристика,
значимо качество и измерение на професионализма на педагозите. Като професионално
значимо качество педагогическият оптимизъм е пресечна точка на
личността и професионализма на педагогическия специалист и социалните и образователни реалности. Обхватът от въпроси и проблеми,
визиращи педагогическия оптимизъм, има принос в процеса на професионална рефлексия и развитие на педагогическите специалисти.
Изданието е адресирано към колеги, специалисти в образователната система, действащи педагози и към всеки, който се вълнува от
педагогическите професии.
Шивачева-Пинеда, И. (2021). Педагогически оптимизъм – измерение на
професионализма. Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически
факултет, Печат Diagalprint – Ямбол, 175 с. ISBN 978-954-314-103-6
© Езиков редактор – проф. д-р Таня Борисова, д.н.
© Рецензент – проф. д-р Таня Борисова, д.н.
доц. д-р Мария Тенева

доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
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New books
Нови книги
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Валентина Димитрова Шарланова

Настоящата монография има
за цел да представи разработването
на концептуален модел за формиране
и развитие на уменията на педагогическите специалисти за управление
на кариерата. В нея са изложени,
систематизирани и анализирани
идеи, теории и политики, които
очертават значимостта на кариерното
развитие и формирането на умения
за управление на кариерата на всички съвременни граждани, включително и на педагогическите специалисти.
Във връзка с разработването на
модела, са изведени теоретични основания и такива, произтичащи от
европейските политики и практики за кариерни умения. Чрез обобщаването
на личен изследователски, преподавателски и експертен опит се обосновават
практически основания. Монографията е предназначена за професионалисти,
ангажирани с политиките, теорията и практиката на образованието, за педагогическите специалисти, които искат да имат професионално и личностно
удовлетворение.

Шарланова, В. (2021). Кариерно развитие на педагогическите специалисти. Монография. Стара Загора: Академично издателство „Тракийски
университет“, 252 с. ISBN 978-954-314-100-5.

доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
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New books
Нови книги
СТРЕС И БЪРНАУТ
Причини и стратегии за справяне
Петър Василев Вълков
Монографията синтезира преподавателския и практически опит на автора.
Настоящата книга има за цел да запознае
читателите със същността на стреса и бърнаут, както и със свързаните с тях фактори.
Читателите ще получат представа за връзката между стреса и емоционалните разстройства, както и за психосоматичните аспекти на стреса (връзката тяло-душа). Особено внимание е отделено на стресогенните фактори в педагогическите професии.
Авторът не само описва „диагнозата“,
но предлага и „лечение“ – конкретни поведенчески, психологически и духовни стратегии за справяне със стреса и превенция на бърнаут, изпробвани от
самия него.

Вълков, П. (2021). Стрес и бърнаут.
Причини и стратегии за справяне. Стара
Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет, Печат Кота, 317 с.
ISBN 978-954-338-169-2

гл.ас. д-р Петър Василев Вълков
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Технически изисквания за публикуване
Материалите трябва да се изпратят на български и английски
език. Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната научна област. За публикуване се допускат статиите, които са
получили положителна рецензия. Предложените статии не се редактират.
Авторите носят пълна отговорност за коректността на съдържането на поместените материали, цитирането и правописа. На авторите
се изпраща един брой от изданието. Материалите можете да изпратите
като използвате формата за изпращане на заявка.
Изисквания към публикациите: обем на материалите – до 27
000 знака, формат В5 във файл за MS WORD; полета от всяка страна
на листа по 1 см; шрифт Times New Roman; интервал между редовете
1; текстът да е двустранно подравнен; размер на шрифта 12; отстъп на
първи ред 1 см. Да няма празни редове между абзаците.
Препоръчителна структура на публикацията:
Заглавие – центрирано, с главни букви, bold, на български и английски език (за автори от чужбина - на английски език).
Име, презиме и фамилия на автора - bold, центрирани. Не се посочват научната длъжност или степен, име и адрес на институцията.
Частите на публикацията се наименуват – bold (Резюме, Ключови
думи, Увод, ...., Използвана литература).
Кратко резюме – до 250 думи, двустранно подравнено. Включва
основните акценти в съдържанието на материала - ясно формулиран
изследователски проблем, цели, методи, резултати и оригинални приноси и изводи. Резюмето се представя на български и английски
език.
Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език.
Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от
характера на съдържанието) е добре да включва: увод, методология на
изследването, анализ на резултатите, заключение.
Таблиците да се разположат центрирани в текста като се номери200
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рат (Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и наименуват (центрирано,
bold) отгоре. Желателно е таблиците да се представят и отделно от основния текст в допълнителен файл (освен в основния текст на материала).
Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми,
диаграми, графики и др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са
бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с
названието на изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, центрирани, bold) се номерират с арабски цифри в реда, по който
са цитирани в текста. Мястото на тези фигури в текста трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението като
се посочва фамилията на автора, годината на публикуване на източника и страницата - напр. (Petrov, 2009, p. 43). При позовавания страницата може да не се посочи.
В края на публикацията се представя библиографско описание на
източниците, които са използвани и цитирани в основния текст. Представянето на литературните източници в списъка на литературата става
в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological
Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
За контакти: След литературата се представят имената на автора/авторите, техните академични позиции (научно звание, длъжност,
месторабота на автора, адрес, е-mail и др. Контактите се представят на
български и английски език.
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Instructions for Authors
Articles must be sent in Bulgarian and English language. The articles
are reviewed by independent specialists in the relevant scientific field.
Articles that have received a positive review are allowed for publication.
Suggested items are not edited.
The authors are solely responsible for the accuracy of the content of
the published materials, citations and spelling. The authors are sent a copy
of the magazine. The materials may be sent by using the form for
submission.
Requirements for the publications: volume of material for the
publication – up to 27 000 signs, В5 pages in a file for MS WORD; fields
on each side of the sheet 3 cm font Times New Roman; spacing 1, the text
should be justified, the size 12 font, indentation of first line 1 cm. Do not
leave blank lines between the paragraphs.
Recommended structure of the publication:
Title - centered in capital letters, bold, in Bulgarian and English (for
authors from abroad - in English).
Name and surname of the author – bold, centered. Do not mention the
scientific title or degree, name and address of the institution.
The parts of the publication should be named - bold (Summary,
Keywords, Introduction, .... References)
Short summary (Abstract) – up 250 words, justified. Includes the main
accents in the content of the material - a clearly formulated research
problem, objectives, methods, results and original contributions and
conclusions. The abstract is presented in Bulgarian and English.
Keywords – to 8-10 words in Bulgarian and English.
The recommended structure of the publication (depending on the
nature of the content) you should include: introduction, methodology of the
study, analysis of results, conclusion.
Tables should be placed centered in the text and numbered (Table 1. Right justified, bold) and named (centered, bold) top. It is desirable that the
tables should also be presented separately from the main text in an
additional file (in addition to the main text of the material).
Images. Images (figures, photos, drawings, charts, diagrammes,
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graphs, etc.) should be saved as a separate, individual file, not as part of the
text file. File formats can be JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Files should be
named with the name of the image. The figures and their inscriptions (under
the figure, centered, bold) should be numbered with Arabic numerals in the
order in which they are quoted in the text. The location of these figures in
the text should be indicated - Fig. 1, Fig. 2 and so on.
References should be indicated in brackets at the end of a sentence
stating the surname of the author, year of publication of the source page eg. (Petrov, 2009: p. 43). Where reference are not precise quotes, pages may
not be stated.
At the end of the publication a bibliographic description of the
sources used and quoted in the main text is presented. Presentation of
literary sources in the list of literature takes place in APA style (see
Publication Manual of the American Psychological Association):
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
Contacts: After literature list, the following should be included – the
name/s of the author/s, academic rank, degree, affiliation of the author,
address, е-mail ... Contact information should be presented in Bulgarian and
English.
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Издаването на Годишника се финансира със средства по
Научен проект № 1 / 2021 г. на Педагогически факултет
към Тракийски университет – Стара Загора
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