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КОМПЕТЕНТНОСТНА STEM ОБРАЗОВАТЕЛНА РАМКА В НАЧАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 

Илона Руменова Суличка 

 

COMPETENCE STEM EDUCATIONAL FRAMEWORK IN THE PRIMARY 

SCHOOL 

Ilona Rumenova Sulichka 

 

Abstract: STEM is an innovative approach to learning in the global educational space. Its 

integrity and practical applicability outline new concepts in pedagogical science. STEM training 

is again aimed at junior and high school students. This article discusses the reasons why STEM 

training can be conducted at an early stage of training. The competency framework in which 

young students develop competencies in a STEM educational environment is outlined. 

Key words: STEM training, competencies, initial stage 

 

Същност на STEM обучението 

STEM обучението е съвременно интердисциплинарно обучение, 

конструирано върху проекто-базираното обучение при запознаване с природните, 

математическите и инженерните науки. В този смисъл трябва да се отбележи, че 

според Р. Неминска, проектното обучение се изгражда от четири конструкта: 

проекто-базирано, проекто-ориентирано, проблемно-базирано, проблемно-

ориентирано обучение, съобразно класовете в начален етап (Неминска, 2021). На 

тази база могат да се прилагат в начален етап надграждащите конструкти на STEM 

обучението: STEАM (включващо Арт – комбиниране на изкуствата с природни, 

инженерни, математически и ИКТ науки); TELL обучение (обогатено 

технологично обучение за развитие на STEM обучението).   

STE(А)M подходите в съвременното образование съчетават методики, чрез 

които се запазва любопитството и интереса на учениците към иначе сложната 

материя за усвояване. STEM (Science, Technology, Engineering, Math) методът се 

основава на практическия подход при ученето. STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art, Math) методът възприема концепцията за STEM образование и го 

придвижва на следващо ниво, като в допълнение съчетава и различни видове 

изкуства. Целта на STEM обучението е повишаване на мотивацията на учениците 

за учене по природни науки и математика; създаване на възможности за проектно-

базирано обучение, интегративно знание, обучение по научни теми и промяна на 

образователните парадигми. STEM обучението повишава ангажираността, 

уменията и постиженията на учениците. Организира среда, в която учениците от 

начален етап развиват основите на компетенции за  дигитална грамотност, 

креативност, умения за разрешаване на реални проблеми, математически умения за 

създаване на технологични решения, работа в екип, критично мислене. 

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (изт. 

https://www.mon.bg/bg/100835) има за цел да създаде в училищата  интегрирана 

https://www.mon.bg/bg/100835
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учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните 

иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността и 

изследванията. Чрез прилагането на опции от тази програма в началното 

образование могат да се въвеждат нови изследователски методи на преподаване и 

стимулиране на ученето, както и създаване на ново интегрирано учебно 

съдържание, свързано с природо-математическите и технологичните предметни 

области. STEM образователната среда в началното училище предполага 

организиране на учебните пространства, включително и класната стая като среда, 

подкрепяща ученето и творчеството, развиване на сътрудничеството и 

взаимопомощта, насочена е към интегритета на дигиталните и образователни 

технологии. Възможното интегриране на учебни единици, въвеждането на проекто-

базираното обучение в неговата систематична цялост (посочена по-горе) и всичко 

това регламентирано от STEM обучението, прави възможно активното участие на 

всички ученици в учебния процес, ученето и оличностяването на знанието.  

Американският STEM Алианс (GSA) публикува STEM образователна рамка 

– STEM Education Framework1. STEM Алиансът (Global STEM Aliance) има за цел 

да идентифицира най-добрите практики в образованието в областта на науката, 

технологиите, инженерството и математиката. Той отразява текущите 

образователни изследвания и се основава на иновативни и ефективни практики, 

използвани по целия свят. Рамката описва 26 характеристики на качественото 

STEM образование в три основни области: основни компетенции, инструктивен 

дизайн, изпълнение. Представените в рамката компетенции в трите области са 

базови и адаптивни, така че обосновавайки се на тях да се изгради STEM 

образователна рамка за начален етап. 

Компетентностна STEM образователна рамка за начален етап 

STEM образователната среда, в която учениците развиват своите 

компетенции има интегрален, интердисциплинарен характер. В този смисъл може 

да се твърди, че STEM компетентността има  „интегрална характеристика“ 

(Цанков, Н., Генкова, Л., 2009). Същият автор – Н. Цанков (2013), определя 

компетентността като „основен конструкт, често анализиран като интегрално 

личностно свойство (качество), като система от компетенции, структурирани по 

определен начин, които интегрират в себе си  знания и умения в специфичен 

контекст и дават възможност на личността за адекватна самостоятелна  

практическа изява...“ (Цанков, Н., 2013). В този смисъл компетентностната рамка, 

представена тук също има силно интегрален и интердисциплинарен характер. 

А) Първа компетентностна област – Основни компетенции: До каква 

степен на учениците се предоставят възможности да развият умения от 21-ви 

век? 

Основните компетенции (А.1.) са компетенции за учене и компетенции, 

нужни за модерното работно място, което малките ученици вече проектират 

чрез интересите и уменията си.  

 
1 https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf 
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А.1.1. Критично мислене: Учениците имат възможност да оценят множество 

източници на информация, доказателства и първичен материал. Учениците избират 

подходящ материал в подкрепа на аргументите си. STEM дейностите на педагозите 

включват използването на научни процедури за проверка на хипотезите на 

учениците. Учениците имат възможност да прилагат една или повече гледни точки 

за разсъждение по проблеми, експериментални процедури. 

А.1.2. Решаване на проблеми: Учениците имат възможности да развият 

умения за генериране на решения за STEM-базирани проблеми и сценарии, 

включително организиране на идеи, дефиниране на цели, етапи и изпълнение на 

планове. Учениците се подкрепят и имат възможности да прилагат едно или повече 

решения към редица STEM-базирани проблеми и сценарии.  

А. 1.3. Креативност (творчество): Учениците имат множество възможности 

да подхождат към проблемите от много различни гледни точки, включително от 

своята собствена. Новите подходи или решения се оценяват изрично. Дейностите 

насърчават изследването на различни подходи към дадена задача, позволявайки на 

учениците да измислят своя собствен път.  

А.1.4. Комуникация: Учениците имат разнообразни възможности да 

практикуват и да демонстрират способността си да комуникират ясно, точно и/или 

убедително по STEM теми пред множество аудитории, както официални, така и 

неформални. Учениците често използват мултимодални методи, като рисунки, 

изображения, визуални изображения и модели, за да предадат идеи.  

А.1.5. Сътрудничество: Учениците участват в групова работа. Поддръжката 

на екипа от учители и/или ученици е включена, за да помогне на учениците да 

работят заедно за планиране, организиране и изпълнение на дейности. Дейностите 

са структурирани така, че да подкрепят съвместното изграждане на знания и 

продукти за работа. 

А.1.6. Грамотност за работа с данни: Дейностите изискват учениците да се 

ангажират с качествени и количествени данни като част от аналитични задачи, като 

решаване на проблеми, разследване и проектиране.  

А.1.7. Дигитална грамотност и компютърни науки:  Концепциите за 

компютърни науки са интегрирани в съдържанието на STEM като част от решаване 

на проблеми, критично мислене и логически разсъждения.  

Подкрепящите компетенции (А.2.) са тези, които улесняват развитието и 

подобряването на основните умения. За да бъдат подкрепящи, ресурсите, които 

предоставя учителят, трябва да включват изрични указания, инструкции и оценка 

на дадена компетентност, включително рубрики или инструкции за тълкуване на 

резултатите от оценката. 

А.2.1. STEM мислене: Учениците се насърчават да подхождат към проблемите 

с отворен ум, да обмислят редица решения, да търсят иновации и да изразяват 

своите идеи по различни начини. Учениците се насърчават да изследват обективно 

въпросите чрез генериране и тестване на хипотези и чрез събиране и анализ на 

доказателства в подкрепа на твърденията. Педагогическите дейности са 

предназначени да насърчат любопитството и гъвкавостта на учениците във всяка 
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ситуация, като предоставят много видове проекти и проблемни сценарии.  

 А.2.2. Посредничество и постоянство: Дейностите са замислени така, че 

учениците да изследват подходите за решаване на проблеми, да избират нови 

подходи при създали се затрудненията, да прилагат нови подходи при срещането 

на препятствия. Неуспехът се третира като възможност за учене и отстраняване на 

трудностите.  

А.2.3. Социална и културна осведоменост: Материалите, подготвени от  

STEM преподавателите, въвеждат множество културни перспективи. Разглеждат се 

ценността на социалната и културна информираност, чувствителност и 

съпричастност, особено по отношение на глобалното гражданство и глобалните 

STEM предизвикателства.  

А.2.4. Лидерство: Студентите имат възможност да поемат лидерски роли и да 

упражняват лидерски умения. Практикуват се и се оценяват умения като поемане 

на инициатива, изграждане на консенсус и ефективна комуникация в групи.  

 А.2.5. Етика: Материалите запознават учениците с понятието етика като 

част от STEM компетентностите и нейното приложение. STEM материалите 

подтикват учениците да обмислят етиката в подхода към работата си и развиват 

умения да  признават различни гледни точки и мнения. 

 B) Втора компетентностна област – Инструктивен дизайн: До каква 

степен материалите и/или дизайнът на програмата отразяват 

научноизследователска педагогика? 

В.1. Изследователски-базирана педагогика: Педагогическите STEM 

материали са в съответствие с текущите изследвания по определения проблем. 

Предлагат се инструменти и насоки в подкрепа на идентифицирани педагогически 

стратегии. В педагогическите STEM материали се използват известни 

научноизследователски стратегии. Въпреки че стратегиите не са изрично 

съгласувани, те са идентифицируеми при проектирането на дейностите. 

В.2. STEM интеграция на съдържанието: Учебното STEM съдържание е 

представено чрез интердисциплинарен модел и изследователски подход, при които 

учениците имат множество възможности да прилагат STEM умения и знания в 

контекста на STEM дейности, проблеми и/или практики. 

В.3. Реално приложение на STEM  знания и умения: Съдържанието е вградено 

в сценарии, свързани с проблеми или предизвикателства, които учениците 

вероятно ще срещнат извън училище в реалния живот. Връзките между учебното 

съдържание и приложението в реалния свят са ясни за учениците.  

В.4. Проекто и проблемно базирано STEM обучение: Проекто-базираното и 

проблемно-базираното обучение изграждат STEM обучението. Дейностите и 

проектите варират в цялостната STEM  учебна програма. Учениците имат 

множество възможности да работят съвместно, за да идентифицират проблем, да 

идентифицират и внедрят едно или повече решения и да представят работата си 

пред различни заинтересовани страни. 

В.5. Технологична интеграция: Учениците използват технологията като 

инструмент в цялата учебна програма. Технологията се използва за подпомагане на 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

10 
 

ученето и за активиране на широк спектър от дейности, и за подобряване на 

сътрудничеството.  

В.6. Оценяване: Осигурени са материали и възможности за формиращи и 

обобщаващи оценки. Оценките са съобразени с учебните цели и включват различни 

формати.  

В.7. Културна сензитивност и релевантност: Съдържанието е разположено 

в редица разнообразни исторически, културни и политически контексти, като се 

позовава на стандартите за социални и педагогически изследвания. Обсъжда се 

ролята на историческия, културния и политическия контекст в настоящата STEM 

дейност. Заложените STEM дейности формират компетенции за развитие на 

културни перспективи.  

С) Трета компетентностна област - Изпълнение: До каква степен се 

гарантира ефективно прилагане? 

С.1. Достъпност: STEM дейностите са предназначени да ангажират ученици 

от различни класове и училища с различни умения и опит. Всички материали и 

поддръжка се придържат към принципите на универсален дизайн за учене, за да 

отговорят на разнообразните нужди на учениците и учителите.  

 С.2. Съответствие с регионалните (локални) контексти: Всички 

материали са проектирани така, че да бъдат адаптирани и съобразени с 

обучителния и социално-културен контекст. Осигурява се подкрепа за тази 

адаптация – например сценариите, основани на проблеми, включват редица 

индустриални или селскостопански контексти, които могат да бъдат избрани въз 

основа на местните икономики.  

Вместо заключение 

Компетентностният прочит на STEM обучението насочва към дефиниране на 

STEM компетентностите като умения от по-висок клас, включващи: умения за 

интердисциплинарен синтез между природо-математически и технологични 

области; умение за решаване на проблеми в хетерогенни екипи чрез прилагане на 

различни перспективи; умения за създаване на споделена база данни. Във всички 

съдържателно описани STEM компетенции и STEM дейности, очертани в трите 

основни области на компетентностна STEM образователна рамка за начален етап, 

на преден план се извежда една интегрална силно интердисциплинизирана 

компетентност, разглеждана като STEM  компетентност.   
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СИМУЛАЦИОННО-БАЗИРАНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ – 1-4 КЛАС  

Румяна Давидова Коджаилиева  

SIMULATION-BASED PEDAGOGICAL TRAINING FOR SOCIALIZATION 

AND MOTIVATION OF STUDENTS – 1-4 GRADES 

Rumyana Davidova Kodzhailieva 

 

Abstract: Simulation learning is an interactive learning model to increase students' 

knowledge and improve their skills and competencies. This type of training develops students' 

socio-pedagogical skills, flexibility, creative thinking, and rapid adaptability to different 

situations. The primary stimulus for participation in simulations is students' motivation for their 

development and success in a given field, as the simulations help to learn and prove their skills. 

Key words: simulation, motivation, socialization, interactive learning 

 

Симулацията – ефективен инструмент за изучаване на процеси, придобиване 

на опит и повишаване на мотивацията 

Процесът на учене съпътства целия живот, като чрез него човек придобива 

нови знания и умения, необходими за постоянното му развитие и усъвършенстване. 

Колкото по-бързо се научава и усвоява нещо ново, толкова са „по-големи 

шансовете за социална адаптация и просперитет на индивида, при равни други 

условия“ (Атанасова, 2015, с. 21). Самият процес на учене преминава през различни 

стадии – на конкретния опит, на наблюдението, на формирането на абстрактни 

концепции и на практическата проверка на усвоените знания. Логическата 

обвързаност на отделните стадии, формират т. нар. цикъл на учене. Стиловете на 

учене формират и четири профила на обучаваните – активисти (с висока мотивация 

за обучение), рефлектори (по-предпазливи в обучението, предпочитащи учене, чрез 

наблюдение или учене, чрез изследване), теоретици (използващи абстрактни 

понятия и предпочитащи учене, чрез методологически изследвания) и прагматици 

(интересуващи се от практическото обучение) (Иванов, 2004). В организационен 

контекст се използват различни методи за обучение, като те вече не се ограничават 

само до участие в традиционни курсове, а обхващат различни възможности, 

позволяващи обогатяване на знанията и уменията, като демонстриране, симулация, 

коучинг и др. Симулацията е често прилаган метод в процеса на обучение, 

позволяващ намаляване на грешките и безопасни условия на труд (Неминска, 2015) 

– ефективен инструмент за изучаване на процеси и анализиране на различни 

ситуации. 

В обучението симулацията се използва за създаване на условия, насърчаващи 

интереса и мотивацията на учениците към образователния процес, за ефективна 

междуличностна комуникация между класа и учителя, както и за приобщаващо 

образование. В педагогическата литература, симулационното обучение се 



STUDENT ALMANAC                                                                        Volume 8, 2021 
 

13 
 

дефинира като един от моделите на интерактивно обучение. Според Радев 

симулацията е „имитационно възпроизвеждане или моделиране на ситуации“ 

(Радев, 2003, с. 388), а според Неминска тя е „модел на интеракция, с възможност 

за интегриране на ИК технологии“ (Неминска, 2015, с. 13). При прилагането на 

симулация в учебния процес, учениците извършват различни дейности в условия, 

които следва да бъдат максимално близки до реалните. Прилагането на симулация 

в учебния процес е изключително полезно в случаите, когато за изпълнението на 

учебни задачи се изисква провеждане на практика, за да се упражни изпълнението 

на различни дейности, като позволява практическо прилагане на усвоените знания 

и умения (Иванов, 1999). Симулациите в учебния процес спомагат за решаване 

както на теоретически, така и на практически задачи, като съществуват критерии, 

в зависимост от целта на развитие на познавателните умения на учениците 

(Стефанова, 2009). В образователния процес симулациите не заместват 

провеждането на практически упражнения, а имат за цел да се повишат знанията 

на учениците в конкретна област и да се подобрят техните умения и 

компетентности. Симулациите позволяват по атрактивен начин учениците да 

придобиват знания, като създават у тях усещането, че могат да експериментират с 

изучаваните процеси и явления (Вълкова, 2021), поради което се използват при 

вземане на решения, имащи за цел визуализиране и по-добро разбиране на 

учебното съдържание, за да може знанията, които се усвояват да бъдат трайни във 

времето.  

Симулационно-базираното педагогическо обучение включва използването на 

поредица от симулации, чрез които да се развие първоначалният опит (Неминска, 

2015), като водещият подход е изследователският, чрез който на учениците се 

предоставя възможност да прилагат знанията си и да експериментират. Този тип 

обучение развива у учениците социално-педагогически умения, гъвкавост, 

креативно мислене и бърза адаптивност към различни ситуации. Организирането 

на симулационно-базираното обучение изисква специфично планиране на учебния 

процес, с цел осигуряване на гъвкавост, поставяне на конкретни цели за 

симулацията и разпределяне на учебните задачи по време на учебните часове. Чрез 

симулационно-базираното педагогическо обучение се променят традиционните 

роли на учител и ученик, като учителят се превръща в наставник на 

осъществяваните дейности от учениците, което води до промяна в традиционната 

класна стая и използваните методи на преподаване. Различни са и начините за 

оценяване на учениците при симулационно-базираното обучение в сравнение с 

традиционното, а именно оценяват се: уменията за вземане на решение, за работа в 

екип и за междуличностна комуникация; техническите умения; функционалните 

умения; постигнатата подготовка по отношение на знания, умения и 

компетентности, както и способността за бърза и ефективна адаптация към 

конкретна ситуация. 
 

Възрастови особености на съвременните ученици от начален етап и тяхната 

социализация  

Съвременното общество непрекъснато се променя в следствие развитието на 
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технологиите, превръщайки хората в дигитални личности, поради характерната си 

цифрова свързаност, мобилност и съществуване, като част от по-голяма дигитална 

общност (Schwertner, 2017). Днешните деца прекарват голяма част от времето си в 

гледане на телевизия или пред различни електронни устройства. Новото поколение 

се развива с използването на Интернет, социални мрежи, мобилни телефони и 

различни устройства, поради което се наблюдава разминаване на ценностите им и 

ценностите на техните родители и учители. Продължителният контакт с Интернет 

и електронни устройства са развили у съвременното поколение ученици бързина и 

визуално мислене (Пенева, 2018), което предполага използване на технология в 

образователния процес чрез различен начин на презентиране на учебното 

съдържание, включване на образователни дигитални игри и атрактивни 

мултимедийни решения. Посредством дигиталните технологии съвременните 

ученици се развиват, усвояват нови знания и придобиват компетентности, поради 

което технологиите следва да бъдат възприемани като средство за провеждане на 

учебния процес, неразделна част от образованието. Използването на 

информационни и комуникационни средства в учебния процес, позволява: 

• Предлагане на съвременни форми за осъществяване на учебен процес и 

комуникация с учениците. 

• Самоусъвършенстване и самооценяване. 

• Прилагане на интерактивни мултимедийни решения. 

Настъпващите промени у подрастващите и обществото като цяло пораждат 

необходимост от промени в образователната система с насоченост към 

потребностите на дигиталното поколение (Пейчева-Форсайт, Янкова, 2016). Освен 

динамиката, породена от развитието на информационните технологии, 

особеностите в психическото развитие на подрастващите са фактор, оказващ 

влияние върху техните потребности, определяни от начина на въздействие на 

средата, в която се развиват и оформянето на тяхната индивидуалност (Ангелова, 

2014). Средата на подрастващите им помага да идентифицират собствените си 

потребности, да формулират ценностите си и да мотивират реализирането на 

бъдещите си цели. Взаимоотношенията между членовете от най-близкото 

обкръжение и тяхното културно равнище оказват влияние върху бъдещата 

насоченост на учениците.  

Социалната среда на учениците от начален етап включва семейната среда, 

референтната им среда (формирана от най-близките членове) и училищната среда. 

Всички те оказват влияние, което може да бъде целенасочено или непланирано 

(хаотично). Целенасоченото въздействие се осъществява с цел усвояване на 

определени модели на поведение и формиране на качества, които да съответстват 

на утвърдените социални норми на поведение в обществото. От своя страна, 

въпреки че хаотичното въздействие не е предварително планирано, то оказва 

влияние върху поведението на подрастващите. Семейната среда е основен фактор, 

въздействащ върху детското развитие. Степента на участие на родителя в живота 

на детето и доминиращите акценти на възпитание имат дългосрочни ефекти върху 

неговата бъдеща социализация и възприемане на околния свят и всичко случващо 

се (Аврамова-Тодорова, 2016). Ролята на детето в семейството и границата на 
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приемане на поведенчески шаблони, свързани с формиране на ценностната система 

и изградените стереотипи във взаимоотношенията, водят до необходимост 

родителите да разбират индивидуалността на своето дете и влиянието на начина на 

общуване върху неговото развитие (Стоянова, 2013).  

Периодът на началната училищна възраст се свързва с постигането на 

умствено и физическо развитие, което позволява активното му социализиране в 

образователната институция (Милорова, 2001). Възрастта 7-12 години се определя 

от повечето автори като ранна или начална училищна възраст, като постъпването 

на детето в училище променя начина му на живот (Георгиев, 2005). Сферата на 

контактите се разширява, пред детето се откриват два нови свята – на училището и 

на връстниците. Променя се и позицията на родителите, тъй като училищната среда 

и връстниците се превръщат във важен фактор, както за интелектуалното и 

емоционалното развитие на детето, така и за изграждане на неговата идентичност.  

Развиване на мотивацията чрез симулационно-базирано педагогическо 

обучение 

Успешното удовлетворяване потребностите на учениците се определя от 

избрания стил на преподаване, съдържанието и структурирането на учебните 

дейности, предоставените възможности за лична изява и за работа в екип (Вакрилов 

и др., 2017). Мотивацията на учениците е най-силният фактор за постигане на 

успех. Заедно с формиране на навиците за учене, учениците трябва да имат висока 

степен на мотивация, за да може провежданият образователен процес да бъде 

успешен. Развитието на детската личност преминава през различни етапи, като 

един от най-важните е свързан с „формиране на мотиви за овладяване на някакъв 

вид дейност и насочена към най-добрия резултат, мотиви за активност“ 

(Христова, 2017, с. 21), което определя ключовото значение за формиране на 

мотиви у всеки ученик за постигане на успех и избягване на провали. 

Основен стимул за участие в симулации е мотивацията на учениците за 

собствено развитие и постигане на успех в дадена област, като стремежът може да 

бъде формиран от семейната среда на ученика или от неговия учител.  

Участието на учениците в симулации оказва положително влияние върху 

личностното им развитие, като им помага да развият умения за: 

• справяне със ситуации, които са нетипични за ежедневието им; 

• формиране на чувство за колективна отговорност; 

• работа в екип – предоставяща възможност за изява на всеки ученик и 

съвместно решаване на поставени задачи по най-подходящ за конкретния 

случай начин. Работата в екип мотивира учениците да участват активно в 

поставените задачи и да бъдат креативни. 

Всички тези посочени умения е по-трудно да бъдат усвоени в традиционно 

провежданите учебни часове, като симулациите спомагат и за опознаване и 

доказване на собствените си умения. Особено значение има положителната 

промяна по отношение на общуването и изпълнение за задачи в екип за постигане 

на конкретна цел, което освен, че позволява придобиването на различни умения, 

„повишава ентусиазма и мотивацията за нови и нови дейности“ (Цветков, 2013, 
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с. 70). 

Заключение 

За да бъдат мотивирани учениците да участват в различни симулации, от 

съществено значение е изборът на съвременни методи и средства за провеждането 

им. Използването на интерактивни методи и средства за провеждане на симулации, 

освен че позволява усвояване на нови знания и компетентности, повишава 

мотивацията на учениците, в сравнение с традиционно провежданите учебни 

часове и спомага за по-лесна и ефективна социализация. 
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МЕТОДЪТ „КАРТА НА УМА“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Иванка Ирибуюнова, Мирела Цонева, Николай Митев, Теодора Табакова  

 

THE "MIND MAP" METHOD IN INFORMATION TECHNOLOGY 

EDUCATION 

Ivanka Iribuyunova, Mirela Tsoneva, Nikolay Mitev, Teodora Tabakova  

 

 

Abstract: The presented "mind maps" are made independently by students in the specialty 

Pedagogy of information technology education. The central concept in each of the maps is related 

to information technology training. Mind maps meet the requirement to combine concepts and 

visual elements. They are a successful illustration of the creation of an individual cognitive path 

in learning. 

Key words: „mind map“ method, information technology, student training 

 

 

Мисловните карти (карти на ума) са създадени в края на 60-те години на ХХ 

век от Тони Бюзан. Основните елементи при изграждането им са картини, цветове 

и ключови думи (понятия). Тяхното комбиниране стимулира едновременно двете 

мозъчни полукълба – асоциациите и въображението (Гюрова и др., 2006). 

Разработването на картите на ума се основава на изводите от изследванията на 

мозъка, че: в дясното полукълбо на човешкия мозък са разположени центровете, 

които отговарят за въображението, цветове, ритъм, пространство, а в лявото 

полукълбо – за числа, думи, логика, последователност, линейност, анализ. 

Човешкия мозък реагира на звуци, език (думи, цифри, символи), цветове, 

изображения, ориентация в пространството, ритъм, логика (време, асоциации, 

линейност). 

Картите на ума имат много добро приложение в обучението. Можем да ги 

използваме, когато си водим записки, при определяне на цели, за решаване на 

проблеми, генериране на идеи (brainstorming), при запаметяване на информация и 

много други. Чрез тях по-лесно се учи и по-лесно се решават възложените  задачи. 

За създаването им ни са необходими лист хартия, цветни моливи (химикалки), 

въображение. Създадени са също и много приложения – безплатни и платени, с 

които можем самостоятелно да създаваме карти на ума.  

Според В. Петрова (2009) създаването на карта на ума може да се разглежда 

и като интерактивен метод в обучението: „Разглеждана като интерактивен метод, 

„картата на ума” предполага съвместно подреждане, структуриране и 

визуализиране на информацията в процеса на възприемането, осмислянето и 

обобщаването ù. Създаването на благоприятна творческа среда насърчава 

учениците да бъдат отзивчиви и кооперативни в класната стая и прави уроците 

познавателно наситени и творчески, както за учителите, така и за учениците.“ 

В обучението по информационни технологии картата на ума намира широко 

приложение. 
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Мирела Цанева - тема “Софтуер” 
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Николай Митев - тема “Компютърна система” 
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Теодора Табакова - тема “PS4” 
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ИНТЕГРАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 

ФОЛКЛОР В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Жана Пламенова Колева 

 

INTEGRATIVE TRENDS FOR PRESENTATION OF BULGARIAN 

FOLKLORE IN THE PRIMARY SCHOOL 

Zhana Plamenova Koleva 

 

Abstract: The integrative tendencies of teaching presuppose the realization of inter-subject 

links and integration of knowledge and skills from different subject areas. The successful 

integration of Bulgarian folklore in the curriculum of various subjects expands the mental 

horizons of students and ensures the transfer of knowledge from different fields, expanding 

cognitive interests. The practical contact of the students with the Bulgarian folklore, with its 

specificity, beauty and diversity is a powerful tool for cultivating lasting interest and emotional 

responsiveness to the Bulgarian folk art. It is an indisputable pedagogical truth that folklore helps 

to carry out the tasks of aesthetic, moral, patriotic education of children from an early age and 

through it, skills, habits and attitudes are formed, through which learners become empathetic with 

positive thinking and respect to the Bulgarian traditions and culture. 

Key words: Integrative trends, Bulgarian folklore, inter-subject links 

 

Началната училищна възраст е период на интензивен възход на психическото 

и физическото развитие на личността. Учениците от началните класове се включват 

в разнообразни дейности, което дава възможност за използване на множество 

интегративни връзки в учебното съдържание. 

Българският фолклор в съвремието обучава и възпитава, дарява щастие на 

подрастващите, прави ги добри и верни потомци на българските традиции. 

Педагозите са тези, които заедно с родителите обогатяват социалния опит, 

формират нравствени и естетически качества у детската личност, като 

осъществяват приемственост между поколенията.  

На основата на традициите, но в контекста на новата образователна 

парадигма, се разглеждат интегративните тенденции за представяне на българския 

фолклор в началното училище. Откриването на фолклора в различните учебни 

предмети дава възможност за очертаване на междупредметните области. Те са 

предпоставка за разширяването на познавателния и социалния опит на учениците.  

Запознаването на подрастващите със спецификата на българския фолклор и с 

мястото му в живота на хората ги приближава до корена на българския народ. 

Основна цел е да се възпита траен интерес и емоционална отзивчивост към 

българското народно творчество. С негова помощ се осъществяват задачите на 
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естетическото, нравственото, патриотичното възпитание на учениците. Подпомага 

се формирането на умения и навици, чрез които подрастващите да станат 

съпричастни към българските традиции и култура, възпитава у тях любов и 

уважение към родния фолклор. 

Българският фолклор е част от нашата история, изкуство и култура и като 

завоевание на нацията вълнува всички ни. „Обща е грижата да го възродим, да 

запазим българските обичаи и народно-изпълнителски традиции, обща е тревогата 

за неговата съдба. Дали в нашия объркан делник, във вихъра на социални и 

икономически проблеми не пропускаме последната възможност да запазим поне 

част от нашите корени, част от силата и мъдростта на българската народна песен“ 

(Янкова, 2000, с. 495). 

Фолклорът служи за забава и същевременно за възпитание за учениците. Той 

има огромно познавателно значение и е неизчерпаем извор на знания за бита, труда, 

психиката, очакванията и надеждите на хората. Тематиката на творбите на детския 

фолклор се усложнява постепенно като се съобразява и върви паралелно с 

разширяването на духовния кръгозор и с обогатяването на жизнения опит на 

учениците. Той „разкрива извънредно интересни страници от класовите и 

освободителните борби, които трудовият народ е водил през вековете“ (Динеков, 

1990). Фолклорът характеризира същността на народа във всички етапи на неговото 

житие и битие. Това обосновава доминиращото му присъствие в обучението по 

предмета „Човекът и обществото“ и “Човекът и природата“ в началното училище. 

Българският фолклор описва преди всичко живота на народа в миналото. Това 

разкрива връзката с обучението по човекът и обществото в началното училище. 

Историческите песни представят история на народа, но така, както народът я вижда 

и разбира. Обхващат се събития от различно време, използват се обширни и кратки 

композиции с превес на повествователните или лиричните моменти (Динеков, 

1990). 

Фолклорните жанрове възникват и се развиват в тясна зависимост от 

историческото развитие на народа и са носител на неговата историческа съдба. 

Българските народни песни отразяват историята на народа с ярки и живи багри. Те 

свидетелстват дори за най-тежките страдания на българския народ.  

При разглеждане на историческия път, извървян от фолклора, се вижда, че 

той е бил най-тясно свързан с живота на хората, изразявал е техните интереси и 

стремежи. От тук идва и неговата извънредно важна особеност – народността. 

Друга негова особеност е художествеността, която касае преди всичко 

отстраняване на пренебрежителното отношение към фолклора като творчество. 

При изучаването на различните празници и обичаи, в които се изпълняват 

фолклорни песни, се открива още една взаимовръзка между фолклора в обучението 

по музика и обучението по човекът и обществото. При запознаването с обредните 

празници и обичаи и откриването на техните нравствени послания в различните 

класове в началното училище е препоръчително запознаването и с обредните песни 

за конкретния празник за неговото пълно представяне с помощта на адаптирани 

или автентични текстове. Това прави възможно въвеждането на децата в сложния 

свят на социални взаимоотношения и норми на поведение. 
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В учебното съдържание по музика на преден план се поставят задачи, които 

са важни за бъдещото развитие на детето, свързани с интелектуалното, 

емоционалното и социалното му израстване. Като реална основа за това израстване 

може да се постави развитието на музикалния опит на детето чрез запознаване с 

образци, които откриват пред него богатството на музикалните традиции на 

различни етноси и народи. 

Зависимостта между фолклора и предмета човекът и природата се открива 

във фолклорните песни, в които се възхвалява красивата природа или се отразяват 

различни природни феномени. При изучаването им в учебния час по човекът и 

природата, звученето на фолклорни песни от миналото, с които хората са се 

преклонявали на природата, и съпровождащите обяснения към тях, биха 

провокирали интереса на учениците към изучавания материал. 

При разглеждането на интегративните връзки ясно се откроява и тази между 

обучението по музика и български език и литература. В учебната програма по 

български език и литература се преплитат жанрови проявления от литературата и 

фолклора за деца. Обучението по музика, от своя страна, включва разнообразна 

фолклорна музика и дава възможност за развитие на речта при разучаването на 

произведения. 

Осигуряването на възможност учениците да съчетават музика и поезия оказва 

комплексно взаимодействие върху личността. Задачите за възприемане и 

разучаване на музикално произведение също разкриват много възможности за 

цялостно осмисляне на художествена творба от учениците. Основна цел е 

стимулиране развитието на богатството на речта (Коловска, 2011, с. 26). 

При разглеждане на интегративните взаимовръзки попада изобразителното 

изкуство. Общите интегрални проекции на фолклора обхващат множество области 

на науката и изкуствата, елементи от които се преоткриват експлицитно и 

имплицитно в учебното съдържание в начален етап на основната образователна 

степен. Народното творчество в учебното съдържание по изобразително изкуство 

е включено под формата на изобразяване и сравняване на български народни носии, 

шевици, килими или обредни предмети. Познаването на творби от фолклора и 

народните занаяти са част и от обучението. 

Българският фолклор се преоткрива и в учебното съдържание по физическо 

възпитание и спорт. Чрез народните хора и танци се осъществява въздействие 

върху физическото развитие на ученика. Музикалният съпровод в уроците по 

физическо възпитание и спорт осигурява възможността учениците да допълнят 

знанията си по музика за темп, ритъм, метрум и др. С броенето или тактуването при 

общоразвиващите упражнения, изпълнявани с музикален съпровод, движенията 

стават по-съвършени. 

В съвременното образователно пространство голяма роля играят и 

информационните технологии, които правят училищния труд по-привлекателен. 

Компютърът като средство за обучение дава възможност българският фолклор да 

бъде представен на учениците по интересен и достъпен начин. С помощта на 

компютърните технологии всички междупредметни връзки в обучението могат да 

бъдат реализирани.  
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Прилагането на интегративните връзки в обучението спомага за разширяване 

на умствения кръгозор на учениците във всяка от областите на развитие. Позволява 

усвояване на правилна комуникация, по-дълбоко осъзнаване особеностите на 

музикалния език и езика на изкуството, съхраняване и стимулиране на интереса 

към българския фолклор, създаване на директна връзка на обучението с реалния 

живот и многостранно опознаване на закономерностите на света. Както пише И. 

Суличка: „Акцентът при обучението е развитие на съвременни умения и 

компетентности и практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание. 

Обръща се внимание на възможностите за осигуряване на съвременна 

образователна среда, която да гарантира единен подход при прилагането на 

ключови компетентности в сферата на формалното образование, неформалното 

обучение и информалното учене“ (Суличка, 2021). 

Осъществяването на всяка една от интегративните връзки е предпоставка за 

подобряването на общуването между ученици в училищна среда, формирането на 

техните уменията за ефективна комуникация, за водене на преговори помежду им 

и за разрешаване на конфликти. Притежаването на тези умения от учениците 

съдейства за цялостното им социално и личностно развитие. 

Българският фолклор заема важно място в обучението в началното училище 

и има пресечни полета с учебното съдържание на различни учебни предмети. 

Интегративните тенденции за преподаване предполагат реализирането на 

междупредметни връзки и интегриране на знанията и уменията от различни 

предметни области. Принципите за изграждане на интегративни технологии са 

свързани с осигуряване на най-добрата информационно-образователна среда за 

съвременното дете и възпитаване на положително отношение към богатството на 

българското народно творчество, към формирането на национална идентичност, 

чувство за гордост и преклонение. 
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ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

Станислав Петров Пандин 

 
GENERAL AND ADDITIONAL SUPPORT FOR PERSONAL DEVELOPMENT 

IN NORMATIVE DOCUMENTS 

Stanislav Petrov Pandin 

 

Abstract: As a philosophy, inclusive education is a completely new concept whose 

framework extends far beyond the medical understanding of a chronic problem or an educational 

problem based solely on deficits in the personal growth of the child or adolescent. Therefore, 

when considering the inclusion process, it should be understood that any activity under this one 

addresses the social dimensions of this context. The article presents a general outline of the 

general and additional support for personal development of children and students in the context 

of some normative documents. 

Key words: general and additional support, personal development of children and 

students, normative documents  

 

Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации 

(ООН) е приета от Общото събрание (ОС) на ООН на 20.11.1989 г. У нас тя е 

ратифицирана с решение на Великото народно събрание (ВНС) от 11.04.1991 г., 

обнародвана е в „Държавен вестник“ (ДВ), брой 32 от 23.04.1991 г., и е в сила от 

3.07.1991 г. 

В чл. 28, ал. 1, т. „а“ и т. „б“ е записано, че „държавите – страни по 

Конвенцията, признават правото на детето2 на образование и с оглед на 

осъществяването на това право във все по-голяма степен и при еднакви 

възможности, те по-специално трябва: 

а) да направят началното образование задължително и безплатно за всички;  

б) да насърчават развитието на различни форми на средно образование, 

включително общо и професионално образование, като ги направят достъпни и на 

разположение за всяко дете и вземат подходящи мерки, като въвеждането на 

безплатно образование и предоставяне на финансова помощ в случай на 

необходимост (...).“  

Член 29, ал. 1, т. „а“ и т. „б“, гласят:  

„Държавите – страни по Конвенцията, се споразумяват, че образованието на 

детето трябва да бъде насочено към:  

а) развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и 

 
2 Според чл. 1 на Конвенцията „дете“ означава всяко човешко същество на възраст под 18 

години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано“. 
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физически способности до най-пълния им потенциал;  

б) развитието на зачитането на човешките права и основните свободи и на 

принципите, провъзгласени в Устава на Организацията на обединените нации (...).“ 

В изпълнение на условията и критериите, заложени в Конвенцията на полето 

на образованието, законодателната власт в Република България приема, изменя и 

допълва съответните закони, каквито са Законът за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО), Законът за закрила на детето (ЗЗД), а изпълнителната власт, 

посредством свои постановления, приема наредби и правилници (Наредба за 

приобщаващото образование). 

 Наредбата за приобщаващото образование е документът, в който са 

разписани подробно всички указания, свързани с практическата обосновка на 

процеса на приобщаващото образование на територията на Република България. Тя 

е обнародвана в „Държавен вестник“, брой 86 от 27 октомври 2017 г. Следват още 

няколко Постановления на Министерски съвет (МС) за изменение и допълнение на 

Наредбата, приета с Постановление №232 на МС от 2017 г., като последното от тях 

е Постановление № 291 от 23 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на 

Министерски съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 

2018 г., бр. 101 от 2019 г. и бр. 48 от 2020 г.), публикувано в брой 92 от 27 октомври 

2020 г. на „Държавен вестник“. 

С акта на обнародване на практика се определя държавният образователен 

стандарт за приобщаващото образование (чл. 22, ал. 2, т. 7 от Закона за 

предучилищното и училищното образование). Наредбата се отнася до 

осигуряването на обща и допълнителна подкрепа (приобщаващо образование) на 

децата и учениците в контекста на обществените отношения свързани с 

настоящото, на полето на педагогическите заведения в системата на училищното и 

предучилищното образование, като с това регламентира и дейността на центровете 

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, и други институции за 

предоставяне на подкрепа. 

В Конституцията на Република България е записано, че „Всички хора се 

раждат свободни и равни по достойнство и права“, както и че „Всички граждани са 

равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или 

привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 

произход, религия, образование (...).“ (чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на 

Република България). 

Конституционното право на образование на всеки български гражданин 

включва не само класическото разбиране за предучилищно и училищно 

образование, но и съвременното разбиране за приобщаващо образование. 

Приобщаващото образование е процес, насочен към  индивидуалността на всяко 

дете или ученик, процес на личностна подкрепа в специфичен контекст. То е процес 

на разбиране и подкрепа на специфичните нужди и потребности на децата и 

учениците. Процесът е възможен чрез използването на класически и допълнителни 

образователни ресурси, целящи справянето с дадени образователни дефицити, 

както и пълноценното включване на децата и учениците на ниво клас, училище и 
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общност.  

Погрешно е схващането, че приобщаващото образование в учебните 

заведения е насочено единствено към децата и учениците със специални 

образователни потребности (СОП). Според Наредбата за приобщаващото 

образование има две форми на подкрепа:  

1) допълнителна, от която се възползват не само деца и ученици със СОП, но 

и такива с изявени дарби; 

2) обща, насочена към всяко дете и ученик в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Най-голямото предизвикателство, което е на дневен ред пред приобщаващото 

образование, е да интегрира в училищната общност т.нар. „трудни деца“, както 

бяха етикирани децата и учениците с образователни затруднения в недалечното ни 

минало (Пандин, Костов, 2019). 

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и след 

обнародването на Наредбата за приобщаващото образование, у нас се проведоха 

много образователни инициативи във връзка с популяризирането ѝ сред 

педагогическата общност и родителите. Основният акцент на тези мероприятия бе 

поставен върху разбирането на новаторския подход за приобщаване на децата и 

учениците, върху т.нар. „философия“ на приобщаващото образование.  

Като философия приобщаващото образование е съвършено нов концепт, 

чиято рамка се простира далеч отвъд медицинското разбиране за хроничен проблем 

или за образователен проблем, базиран единствено на дефицити в личностното 

израстване на детето или юношата. Затова, когато се има предвид процесът на 

приобщаване, трябва да се разбира, че всяка дейност по настоящото се отнася до 

социалните измерения на този гещалт. С други думи, философията на 

приобщаващото образование се основава на социалния подход. Това е 

единственият възможен подход за редуцирането на съществуващи доскоро стигми 

и редуцирането на вредния модел на сегрегиране. В действителност 

невъзможността на ученици със специални потребности да посещават масовите 

училища в миналото е следствие на наслагваните и изграждани в обществото ни 

предразсъдъци. Стереотипното мислене не толерира различията и различните, 

затова и „трудните деца“ бяха изолирани от другите деца и юноши в специални 

училища. В наши дни учениците със СОП са равнопоставени с връстниците си, а 

тяхното интегрирано обучение може да бъде факт в най-близко находящото се 

начално, основно или средно училище, като същото се отнася и за яслите и детските 

градини. Направените промени в тази насока са съобразени с изискванията на 

международната общност и текстовете на Конвенцията на ООН за правата на 

детето. 

Чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Конвенцията, гласи: 

 „1. Държавите – страни по Конвенцията, признават, че дете с умствени или 

физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, 

които осигуряват достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват 

активното му участие в обществото.  

2. Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето с 
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умствени или физически недостатъци на специални грижи и насърчават и 

осигуряват според наличните ресурси оказването на такова дете и на поелите 

грижата за него на помощ, за която са направени постъпки, и която отговаря на 

състоянието на детето и на положението на родителите или другите лица, грижещи 

се за детето.  

3. Признавайки специалните нужди на детето с умствени или физически 

недостатъци, помощта, оказвана в съответствие с точка 2 на този член, се 

предоставя безплатно, когато това е възможно, като се вземат предвид финансовите 

възможности на родителите на детето или другите лица, грижещи се за него, и е 

насочена към осигуряване на ефективен достъп и получаване на образование, 

обучение, здравни грижи, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и 

възможности за отдих по начин, позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, включително неговото културно и 

духовно развитие (...).“  

Приобщаващото образование у нас се състои от вътреучилищни, както и от 

извънучилищни дейности. С други думи подкрепата за личностно развитие, 

насочена изцяло към децата и учениците, се осъществява на територията на 

детските заведения, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, 

като тази подкрепа се осъществява спрямо образователните потребности в 

индивидуален план. Приобщаващото образование се предоставя на децата и 

учениците в системата на предучилищното и училищното образование и се 

реализира като обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията им. За тази цел подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците е съобразена с техните субективни образователни нужди, в 

контекста на утвърдените стратегии за подкрепа на общинско и областно ниво. За 

децата и учениците с тежки заболявания тази подкрепа се осигурява извън 

територията на учебните заведения и центровете за подкрепа на личностно 

развитие, напр. в болнични заведения или в домовете.   

Като вътреучилищна дейност, както и като дейност на полето на 

предучилищното образование, общата подкрепа за личностно развитие се 

предоставя на всички деца и ученици в образователна среда, без изключение. 

Философията на общата подкрепа в приобщаващото образование кореспондира с 

последващите успехи на учениците на различни образователни равнища – наука, 

технологии, изкуства, спорт. Развиването на специфичния образователен 

потенциал у децата и учениците говори недвусмислено и за психичното им 

благополучие, в частност – продуктивно когнитивно развитие и емоционално-

поведенческо израстване, чието следствие е именно просоциалното поведение. На 

практика това означава, че общата подкрепа до голяма степен осмисля 

присъствието на децата и учениците в контекста на образователния процес в 

педагогическите заведения. Продължителността ѝ корелира с началото и края на 

обучението на децата и юношите. 

Чл. 178, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование гласи: 

„Общата подкрепа за личностно развитие включва: 
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1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

5. консултации по учебни предмети; 

6. кариерно ориентиране на учениците; 

7. занимания по интереси; 

8. библиотечно-информационно обслужване; 

9. грижа за здравето; 

10. осигуряване на общежитие; 

11. поощряване с морални и материални награди; 

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения; 

14. логопедична работа.“ 

За разлика от общата подкрепа, допълнителната подкрепа не се предоставя на 

всички деца и ученици в учебните заведения. Като специфична дейност тази 

подкрепа е насочена към деца и ученици, които имат необходимост да бъдат 

стимулирани допълнително в една или друга учебна дисциплина, за 

преодоляването на обучителните затруднения, или напротив, към поощряването и 

развиването на изявени дарби на образователно равнище. 

В чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование е посочено, че допълнителната подкрепа за личностно развитие в 

приобщаващото образование „се предоставя на деца и ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания.“ 

В същия член се посочва, че: „Допълнителната подкрепа за личностно 

развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане.“   

Част от общата подкрепа за личностно развитие е ранното оценяване на 

децата в първа група на детската градина. Задачата на скрининг обследването е да 
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бъдат оценени образователните потребности на новопостъпилите деца, както и на 

тези след яслата. Скринингът се провежда от обучен за целта учител или от друг 

педагогически специалист. Обследването се извършва индивидуално с всяко дете, 

чиито родители са подписали декларация за информирано съгласие, във 

възрастовия диапазон 3 – 3,6 години, а ако поради някаква причина това не се случи 

– между 5 и 6 години (в предучилищна група или предучилищен клас). Целта на 

ранното оценяване е индикирането и превенцията на възможни обучителни 

затруднения.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие е безусловно свързана с 

функционирането на т.нар. екипи за подкрепа за личностно развитие: на ниво 

педагогическо заведение – екип за подкрепа за личностно развитие на 

детето/ученика; на ниво Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – регионален екип за подкрепа за личностно развитие. 

Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика се назначава от 

ръководството на учебното заведение, с оглед на спецификите на дейността му. В 

едно учебно заведение има точно толкова екипи за подкрепа, колкото деца и 

ученици има на допълнителна подкрепа. Например, дете с хронично заболяване 

получава допълнителна подкрепа от съответните медицински специалисти, такова 

с логопедични проблеми получава основно логопедична помощ и т.н. Член 188 от 

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) гласи: „Екипът за 

подкрепа за личностно развитие се създава в учебното заведение, извършва оценка 

на индивидуалните потребности на децата и учениците и осъществява дейностите 

по допълнителната подкрепа за личностно развитие.“ 

Регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие се създават в 

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. До 

голяма степен дейността им е свързана с част от дейностите на вътреучилищните 

екипи, назначени със заповед на директорите на учебните заведения. В този случай 

те осъществяват контролни функции. 

Има и други институции, пряко ангажирани с процеса на приобщаване, което 

е видно от междуинституционалното споразумение „Алгоритъм за взаимодействие 

между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата 

за личностно развитие на децата и учениците“, подписано между Министерството 

на образованието и науката (МОН) и Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП). В частност, ЗПУО предвижда и социалните власти и 

доставчиците на социални услуги в общността да бъдат ангажирани в подкрепата 

за личностно развитие, наред с учебните заведения и центровете за подкрепа за 

личностно развитие: „Институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

съвместно с държавните и местните органи и структури, и с доставчиците на 

социални услуги.“ (Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата 

на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално 

подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие 

на децата и учениците, 2019). 

https://www.mon.bg/upload/19569/Algoritam_ASP_090519-v1.pdf
https://www.mon.bg/upload/19569/Algoritam_ASP_090519-v1.pdf
https://www.mon.bg/upload/19569/Algoritam_ASP_090519-v1.pdf
https://www.mon.bg/upload/19569/Algoritam_ASP_090519-v1.pdf
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Що се отнася до децата и учениците с изявени дарби, същите могат да бъдат 

насърчавани към развиване на техните творчески заложби и потребности от страна 

на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, 

Министерството на младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето, 

като същевременно с това им се дава възможност за постъпване в спортните 

училища и в училищата по изкуства. Деца и ученици с изявени дарби могат да бъдат 

стимулирани и подпомагани финансово и включвани в специализирани 

образователни програми от гореспоменатите институции (ЗЗД, чл. 5а). 

Законът регламентира определянето на различни дейности в контекста на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. Дейностите от общата 

подкрепа са разписани в плана за действие, а тези от допълнителната – в плана за 

подкрепа (чл. 189, т. 3 от ЗПУО). В целостта си дейностите от общата подкрепа 

касаят деца и ученици с изявени дарби, но и изоставащи, които не със специални 

образователни потребности. Всички те получават допълнителен образователен 

ресурс, разписан в плана за действие. 

В дейностите по общата и допълнителната подкрепа се включва и ресурсното 

подпомагане. В т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО е регламентирана 

дейността на педагогическите специалисти, които обезпечават ресурсното 

подпомагане на територията на педагогическите заведения: "Ресурсно подпомагане 

на деца и ученици" е осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на 

оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване 

на дейности от специалисти, насочени към личностно развитие на децата и 

учениците със специални образователни потребности, и с оглед постигане на 

целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни 

програми“. 

Ресурсното подпомагане е гъвкав процес, низ от дейности по осигуряването 

на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. В 

този процес са включени ресурсните учители, както и всички педагогическите 

специалисти на територията на учебното заведение що се отнася до общата 

подкрепа и ресурсните учители и други педагогически специалисти, определени 

със заповед на директора на учебното заведение, за сформирането на екипи за 

подкрепа за личностното развитие, когато подкрепата е допълнителна. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИЯ 

Петя Василева Опеци 

 

CHARACTERISTICS AND LEGISLATIVE ORGANIZATION OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN ITALY 

Petiya Vasileva Opetsy 

 

Abstract: According to the World Health Organization, people with disabilities make up 

about 15% of the world's population. Evidence has been provided that most of them live in 

developing countries in poverty and with little chance of survival. Among the child population, 1 

in 20 of its representatives under the age of 14 are children with special educational needs. A 

special focus of attention for the Italian government is precisely this diverse group of children – 

the subject of the intensifying model of Inclusive Education in recent years. This article is devoted 

to the characteristics of the legislation in Italy, which imposes inclusive education as a factor for 

change and sustainable development. 

Key words:  inclusive education, legislative organization, special educational needs 

 

Образователните системи на държавите от Западна Европа преминават през 

период на реформа, „преход към гъвкава, отворена среда в обучителния процес,… 

с ново отношение към хората с увреждания, признаването на ценността на човека 

независимо от тежестта на нарушението“ (Georgieva, 2019).  

Една от отличителните черти на италианското училище е фокусираното 

внимание към приобщаването, предназначено за повишаване на качеството на 

обучение за всички ученици. Основната цел е постигане на гъвкав дизайн на 

учебната програма, отворен за различни способности, подходящ за подобряване на 

уменията на учениците. Мненията се обединяват около тезата, че училището трябва 

да извърши учебно планиране, което да има ефект върху класа/групата, която 

приема и ученици със специални образователни потребности. Семействата трябва 

да се стремят към училище, което да отговаря на специалните образователни 

потребности на техните деца. В този контекст италианският Закон за образование 

е въвел понятието "разумно приспособяване", чието съдържание е свързано с 

наличие на необходими и подходящи промени и адаптации, които да не налагат 

непропорционално натоварване. По този начин ще се осигури стимулираща 

обстановка за провеждане на различните дейности при децата с нетипично 

развитие. 

По различни социални, политически и икономически причини броят на 

учениците, които се нуждаят от персонализирано обучение, непрекъснато се 

увеличава. Училището не може да не вземе предвид такава реалност, поради което 

неговата мисия е създаване на приобщаваща училищна среда, в която 

маргинализацията да бъде минимизирана или отхвърлена напълно. За реализиране 
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на мисията е необходимо да се идентифицират индивидуалните трудности и да се 

прилага релевантен подход за премахване на бариерите пред обучението. 

Деца със специални образователни потребности 

Практическата потребност от изучаването и определянето на образователните 

възможности на децата с нарушения е особено наложителна (Georgieva, 2019). 

Терминът специални образователни потребности е въведен за първи път във 

Великобритания в края на 70-те години. С течение на времето успешно се налага и 

използва в документи с международно значение. В Италия терминът намира 

широка употреба след издаването на Директивата на Министерския съвет от 27 

декември 2012 г. „Инструменти за намеса за ученици със специални образователни 

потребности и териториална организация за включващо образование“. На 6 март 

2013 г. излиза Министерски декрет 8, който се позовава на европейския модел на 

приобщаващо обучение и чрез който се постановява „Училище за всички и за 

всеки“, укрепване на културата на приобщаване, осъществяване на правото на 

учене за всички студенти и ученици. 

 „Определянето, търсенето и признаването на специалните образователни 

потребности не означава „производство“ на различни ученици, които да бъдат 

сегрегирани или дискриминирани по някакъв, макар и минимален, признак, а 

разпознаване на трудностите и адекватен начин за преодоляването им“ (Ianes, 

2005). За училището е важен нe клиничният подход, а образователният, който 

позволява да се откриват успешни стратегии за интервенция и методологии, 

свързани с индивидуалните образователни потребности. Следователно от значение 

е не „вглеждането“ в нарушението,   а промяната на начина на преподаване и 

оценяване. В този смисъл е удачно определението на Ianes (2005), че децата със 

специални образователни потребности са тези, които се нуждаят от специален 

акцент върху индивидуалността, която е иманентна за всеки ученик.  

Италианското Министерство на образованието въведе дефиниция за лица със 

специални образователни потребности. Според нея това са лица с непрекъсната или 

временна проявява на определени дидактически потребности, произтичащи от 

физически, психологически, социални, физиологични или биологични причини. На 

тези деца се гарантира правото да получат персонализирано обучение чрез Закон 

53/2003. 

Директивата определя три категории ученици със специални образователни 

потребности:  

− ученици с увреждания, за признаването на които се изисква представянето на 

конкретно удостоверение; 

− ученици със специфични нарушения в развитието, включително специфични 

нарушения на обучението, езикови нарушения, невербални нарушения, 

двигателни дефицити, хиперактивност с дефицит на вниманието. 

− ученици със социални, културни и езикови затруднения. 

В първия и втория случай се изисква документ, удостоверяващ нарушението, 

докато за останалите случаи учителите са тези, които идентифицират специалните 

потребности въз основа на дидактически и педагогически анализи. 
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 Задачата за идентифицирането на конкретните потребности и дейността по 

тяхното удовлетворяване е поверена на учителите, независимо от нивото на 

образование, което са постигнали. Образованието предполага осъзнаването на 

различните способности за учене и на тази основа специфични потребности и 

специфични образователни методи и технологии. Съображенията на учителите се 

основават на образователната и учебна концепция, уточнена в модела на 

Международната класификация на функционирането (ICF) на Световната здравна 

организация. 

Схоластичният и педагогическият характер на специалните образователни 

потребности води към обобщението за силно хетерогенна група, съставена от 

ученици, които могат да демонстрират специфични нарушения, и други, които имат 

някакви затруднения: лингвистични, социално-икономически или културни. През 

последните години  (с Нота 562 на Министерския съвет от 3 април 2019 г.) дори 

надарените ученици се квалифицират като деца със специални образователни 

потребности. След изясняване на този аспект, наредбите на Министерския съвет 

постановяват, че на студентите със специални образователни потребности трябва 

да им бъдат гарантирани следните права: 

• персонализирано обучение, което може да има силно приобщаващ характер 

благодарение на използването на подходящи образователни методологии и 

стратегии; 

• използване на помощни инструменти, например алтернативни учебни 

помагала или информационни технологии, които улесняват ученика в процеса на 

учене; 

• осъществяване на дидактически интервенции, които позволяват на 

учениците да не изпълняват определени задачи или дейности без това да повлиява 

качеството на образователния процес; 

• адекватна оценка, която да отчита специфичните нужди на ученика с 

едновременното избягване на диференциацията.  

Според Италианската конституция училището трябва да "обединява и 

насърчава". Както се изразява френският писател D. Pennac (1997) 

"Приобщаващото образование означава създаване на общност, в която децата със 

специални образователни потребности се включват в процес на обучение от 

квалифицирани учители, способни да отговорят на потребностите на конкретното 

дете, за да бъдат в хармония при педагогическото взаимодействие“.  

От включване до приобщаване 

Италия е сред първите държави, избрали пътя за интегриране на ученици с 

увреждания в училищата и общите класове: 

• от изключване до включване; 

• от включване към интеграция; 

• от интеграция към приобщаване 

Италианските специалисти в тази област предлагат различни дефиниции на 

посочените понятия. 
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Според Международната конференция за образование, проведена в Женева 

през 2008 г., „Включващото образование е непрекъснат процес, с който трябва да 

се осигури качествено образование по отношение на многообразието и различните 

потребности, характеристики и очаквания на обучението, като се избягва всяка 

форма на дискриминация". В образователната система  "включване" означава 

премахване на всяка бариера пред обучението и участието (Booth & Ainscow, 2008). 

Интеграцията предполага адаптиране на лицето с увреждания към 

училищната организация, структурирана в основата си според децата с типично 

развитие. Успехът се измерва със степента на нормализация. 

В контекста на Приобщаването различията са изяснени и са поставени в 

центъра на образователната активност. Приобщаването е процес, способен да 

осигури рамка, в която учениците, независимо от способността, пола, езика, 

етническия и културния произход, могат да бъдат еднакво оценени, ползващи се с 

уважение и да им се предоставят равни възможности. За приобщаващо училище се 

приема, образователното пространство, което позволява на всички ученици 

(независимо от техните различни социални, биологични и културни 

характеристики) да станат активна част от групата, към която принадлежат и да 

достигнат възможно най-високото ниво на обучение (Booth & Ainscow, 2008). 

Акценти от новото италианско законодателство 

Концепцията за включващо образование навлиза в италианския педагогически 

дебат през 90-те години. Впоследствие се осъществява преходът от подход, основан 

на интеграция на ученици с увреждания, към приобщаващ модел на обучение, 

ориентиран към пълното образователно развитие на целия клас. Указът за 

приобщаващо образование представлява само последният етап от тази 

образователна революция, която се фокусира върху стойността на разнообразието 

като възможност за просперитет на всички ученици. В качеството на документи с 

особена важност от национален характер могат да се посочат следните: 

 Директива – „Инструменти за намеса при ученици със специални 

образователни потребности и териториална организация за включващо 

образование“ от 27.12.2012 г. В Директивата се обобщават въпроси, свързани с: 

принципите, залегнали в основата на включването в Италия; концепцията за 

специални образователни потребности; стратегиите за интервенция за ученици със 

специални образователни потребности; обучение на персонала; териториалната 

организация за оптимална реализация на училищното приобщаване, с позоваване 

на Центровете за териториална подкрепа и екипа от специални педагози, 

общообразователни и ресурсни учители. 

Министерски указ № 86 от март 2013 г, който определя ефективността на 

директивата от 27 декември 2012 г. и предлага на училищата практически 

нормативен инструмент. 

Циркулярна нота, бр. 2563 от 22 ноември 2013 г., в която има разяснения по 

някои неясни точки от Директивата от 27 декември 2012 г.  

Циркулярна нота от 17 май 2018 г. относно „автономността на училището 

като основа за образователен успех за всички“. Насърчава се по-голямата 
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автономия на училищата при персонализирането на преподаването, като по този 

начин се ограничава бюрократичният подход към специалните образователни 

потребности. 

Указ за приобщаващо образование от 2017/2019 г., който представлява 

последния етап в хронологичния ред по пътя към постигане на приобщаване в 

училище. Първият му проект е през 2017 г., след което е променен през 2019 г. С 

този указ правителството въвежда важни промени по отношение на 

консолидацията и задълбочаването на избора за персонализиране на 

преподаването. Отдава се по-голяма роля на семействата, създават се групи за 

териториално включване и оперативни работни групи за включване. Реформата е 

съсредоточена предимно към индивидуализираните образователни планове, които 

се превръщат в основните инструменти на училищния съвет. 

Очевидно само присъствието на ученици с увреждания в училищата не е 

достатъчно за изграждане на приобщаващо училище. Необходимо е също: 

образователно действие, което да осигурява ефективни резултати за всички и за 

всеки; промяна в начина на преподаване; промяна в организацията. 

Педагогическата перспектива на приобщаващото образование включва 

следните идеи: 

- В центъра на образователното действие е човекът; 

- Разнообразието като богатство, а не като липса;  

- Образование за всички; 

- Персонализация. 

Devecchi (2013) формулира принципи на приобщаване: 

• Приемане на разнообразието, което е съществена характеристика на 

човешкото състояние. 

• Осигуряване на активно участие на ученика в педагогическата и социалната 

сфера. 

• Разработване на практики за сътрудничество – приобщаването е 

непрекъснат процес, който изисква подкрепата на всички заинтересовани 

страни, на цялата училищна общност. 

• Формиране на представа за различно училище – приобщаващото училище е 

различно училище, което се учи от своя опит и насърчава промяната и 

развитието. 

В контекста на приобщаващото образование са представени 10 

професионални качества на съвременния учител  (Rebuzzi, 2015): 

• Ангажиран; 

• Подготвен; 

• Организиран; 

• Толерантен; 

• Иновативен; 

• Разказвач на истории; 

• Отворен за въпроси; 

• „Дигитална“ личност; 
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• Социален; 

• Вдъхновяващ. 

В съответствие с общите и специфичните учебни цели индивидуалното 

обучение идентифицира за всяка дисциплина конкретните дидактически методи, 

насочени към индивида, а не към класа, и персонализира дейностите за развитие на 

специфичния потенциал на ученика. „Персонализираното обучение днес 

представлява един от най-значимите въпроси на настоящия образователен и 

схоластичен дебат. То предлага изход от неравностойното положение и поставяне 

на ученика в състояние на пълноценно реализиране на потенциал " (Hopkins, по 

Chiosso, 2008). Според Garcia (2005) в основата на персонализираното образование 

лежи приемането на личността в нейното единство и цялост – принцип, който се 

проявява чрез зачитането на самостоятелност, автономност и откритост.  

Реализиране на приобщаващото образование 

В обикновения клас, който насърчава приобщаването, учениците с 

увреждания и други специални потребности се обучават съвместно с ученици без 

нарушения, вместо да бъдат отделени в специално физическо образователно 

пространство. Ролята на учителя е свързана с привеждане в действие на 

интервенция, варираща в зависимост от потребностите на отделните ученици и 

начина, по който работят съвместно (Bruner по Rebuzzi, 2015). Без съмнение 

учителят е бил винаги една от ключовите фигури в живота на детето. Данни 

относно професионално-личностния профил на педагога са отразени в съвременни 

литературни източници, в които изследователите го представят като личност, 

призвана да адаптира, образова и социализира детето (Shivachevа-Pineda, 2001; 

Теneva, 2018). 

В идеалния клас за приобщаване екипът от преподаватели участва съвместно 

в планирането на уроци, които да съответстват на изискванията на учениците, 

работи заедно, като ресурсният учител се фокусира върху дейността с учениците 

със специални потребности. В някои случаи той може да планира уроците в 

класната стая, а общообразователният учител да ги адаптира към потребностите на 

целия клас. Възможно е също по време на урока да се разработят инструменти за 

проверка на усвоения материал или да се планират индивидуални срещи с ученици 

със специални потребности преди/след урока. 

Дейностите за ефективно образование, осигурени от учителя в класа по 

приобщаване, варират значително. В някои класове  двамата учители редуват 

представянето на уроците. Това може да се извършва ежедневно, като всеки учител 

провежда своите уроци, или ресурсният учител да работи в класната стая един или 

два дни в седмицата. Когато не преподава на всички ученици, ресурсният учител 

може да предоставя индивидуална помощ или да задава допълнителни инструкции 

на нуждаещите се ученици. 

Задачата на учителя, в чийто клас има ученици със специални потребности, е 

да управлява както тяхната дейност, така и дейността на останалите ученици. 

Целият екип от преподаватели работи за установяването на правилата и 

процедурите в класната стая и съдейства за създаване на климат в класната стая в 
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полза на децата с някакъв вид нарушение. Задължение на учителя е да познава 

поведенческите особености на отделните ученици и да осигурява адекватен подход 

за стимулиране на положителни модели на поведение. 

Общообразователните учители имат за задача редовно да преглеждат, да 

актуализират индивидуалните образователни планове заедно с ресурсния учител и 

да провеждат периодични срещи за обсъждане на тяхното изпълнение заедно с 

родителите, специалистите, възпитателите. Задължително се прилагат тестове за 

оценка на уменията и способностите с цел установяване на напредъка на учениците 

със специални потребности. Учителите винаги трябва да бъдат обучавани в духа на 

законодателни и образователни новости, свързани с нарушенията и 

приобщаването. 

В заключение, приобщаващото училище благоприятства процеса на учене 

при всички ученици. Приобщаването е акт на гражданска и човешка отговорност. 

Дейността на съвременния учител е разнообразна и сложна. Той е изправен 

системно пред проблеми и казуси в социално-образователната сфера. Към него са 

предявени високи изисквания и очаквания, свързани с дълбоките промени на 

съвременното общество. Адекватните му реакции ще спечелят уважението, 

одобрението и доверието на неговите ученици, за които обикновеният клас ще се 

превърне в гостоприемна и желана територия. 
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МИСЛОВНАТА КАРТА КАТО АЛТЕРНАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДИСЛЕКСИЯ  

Деяна Белчева Нончева 
 

THE MIND MAP AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR TRAINING IN 

DYSLEXIA 

Deyana Belcheva Noncheva 

 

Abstract: The increasing number of children with dyslexia worldwide and the 

heterogeneity in this population provoke an active research interest in this type of disorder. 

Studies of dyslexia are gradually determining its positioning in a broader context at the 

contemporary stage. In addition to the diagnostic criteria, the methods and strategies for training 

in the conditions of Dyslexic syndrome are specified. Particular importance is attached to non-

traditional ways of organizing information, solving a specific problem or making decisions. Such 

an alternative offers the so-called a mind (concept) map whose aspects are: origin, nature, 

characteristics, rules and application form the content of this article.   

Key words: dyslexia, training, alternative, mind map 

 

За някои деца оперирането с лингвистични и математически символи се явява 

сериозно предизвикателство. За разлика от връстниците си те овладяват тези 

умения значително по-трудно. Демонстрират по-бавна скорост при четене, 

променят позицията на буквите в думите, трудно проследяват редовете, допускат 

грешки в писането, пропускат или заменят графеми и цифри. Често, докато се 

„опитват да се приспособят към света на възрастните“ (Shivacheva-Pineda, 2019), 

проявяват невнимателност, разсеяност, неорганизирани са или изпълняват 

поставените задачи с по-забавен темп. Не рядко им се поставят етикети като 

„мързеливи“ или „глупави“. В специализираната литература обаче състоянието е 

категоризирано като дислексия или специфични нарушения на способността за 

учене. Съдържателно двата термина отразяват едни и същи явления, но са 

изградени въз основа на различни модели. Терминът дислексия (от гр. dyslexia) се 

превежда буквално като „затруднение с думите“) отразява семантиката на 

клиничния модел и обозначава нозологична единица, която очертава терапията и 

прогнозата на нарушението. Налага се като професионален термин, предпочитан в 

научната общност. За първи път се използва през 1887 г. от австрийския невролог 

Р. Берлин (Rudolf Berlin) за обозначаване на „изолирани нарушения в четенето при 

деца със съхранено интелектуално функциониране“ (Alexander-Passe, 2015). 

Терминът „специфични нарушения на способността за учене“ (specific learning 

disabilities) се базира на социалния модел и е описателен по същество, достатъчно 

етичен и неетикетиращ, подходящ за използване пред родителите на тези деца и 

широката общественост. През последните десетилетия дислексията разширява все 

повече съдържателния си аспект и се свързва с нарушения в четивната и писмената 

дейност, в математическите умения. Наблюдават се прояви, свързани с: 
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• особености на езиковото овладяване и функциониране; 

• трудности във фонологичната обработка и преобразуването на езиковите 

символи във фонологичен код; 

• нарушения на вербално-слуховата перцепция; 

• нарушения на зрителната перцепция при разпознаване на позицията и формата 

на графични вербални символи; 

• дефективна зрителна перцепция на последователността; 

• нарушение в над-модалната перцепция; 

• особености на краткосрочната памет; 

• дефицит в цялостната преработка на информацията чрез сензорните системи. 

Дислексията се приема като „разграничаващи се модели на трудности, 

свързани с преработката на информация, които ограничават развитието на 

грамотността и водят до несъответствие между очакваните и реалните постижения 

в училище“ (Peterson et al., 2015; Campbell & Butterworth, 1985). Британската 

асоциация по дислексия (British Dyslexia Association, 2018) определя нарушението 

като „неврологично състояние, засягащо много от областите на ученето и 

проявяващо се като специфична трудност в четенето, спелуването, писането (не е 

задължително всички посочени сфери да бъдат засегнати). Според дефинитивния 

модел математическите, музикалните, двигателните и организационните умения 

също могат да бъдат нарушени. Американското дружество по дислексия Orton 

Society приема, че „дислексията се манифестира с проблеми в овладяването на 

езика, включително и фонологичната преработка, както и с трудности в процесите 

четене, писане, а в някои случаи и при сметните операции. Тя не се дължи на 

липсата на стимули, на сензорни увреждания, на неподходящо преподаване или 

условия, въпреки че може да съществува паралелно с тях. През 1994 г. Moray House 

Centre for Specific Learning difficulties категоризира дислексията като „затруднения 

в процеса на преработка на информация, които се отразяват върху ограмотяването 

и се характеризират с различия и несъответствия между задачите и тяхното 

изпълнение. Налице са специфични характеристики на слуховите, фонологичните, 

зрителните, моторните и/или познавателните процеси. 

Описаните концепции са базисни по отношение на съвременното разбиране 

на нарушението. Терминът дислексия се отнася до съвкупност от симптоми, които 

включват нарушения в ученето, четенето, писането, пространствено-времевите 

представи, математическите операции (в някои случаи) и свързаните с тях знакови 

умения. Детската популация може да прояви трудности от хетерогенен характер в 

процеса на ограмотяване и в различна степен. Симптомите сами по себе си не могат 

да определят проблема, те са проявления от висш порядък, в резултат на корова 

дисфункция. Дислексията е сложно комплексно нарушение, което оказва влияние 

върху развитието на личността и цялостното психично функциониране на детето. 

Затрудненията в училище често водят до промени в емоционалния статус (в 

началния етап от обучението) и поведенческото функциониране (в 

прогимназиалния и в гимназиалния етап на училищната подготовка). Последното 

се определя като вторична симптоматика. Децата често изпитват чувство за 
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непълноценност и вина, отбелязва се дефицит на вниманието, агресия, 

хиперкинетичност, повишена чувствителност и възбудимост.  

Всички отразени маркери на разглежданото нарушение предполагат 

насочване към съответния специалист (езиков терапевт или психолог), който да 

извърши необходимите диагностични процедури, да стартира подходяща 

интервенция и да осигури специални условия за обучение и терапия.  

Практиката показва, че не съществуват два еднакви случая с дислексия. 

Проявите на нарушението са разнообразни, затрудненията при преработката на 

информацията могат значително да варират. Следователно стратегиите за учене 

също следва да бъдат  различни от общоприетите. Както отбелязва Георгиева, 

своеобразието се проявява в нестандартните начини, пътища за кодиране и 

декодиране на информация, в неконвенционалните аспекти на обучение (Georgieva, 

2019). Специфичните трудности, които срещат децата, не се преодоляват с 

повторения на учебния материал. Възниква необходимостта от прилагане на 

различен подход в обучението, базиран на техните силни страни. В изследванията 

на авторите, радетели на новите образователни политики, се постулира, че 

осъществяването на образователния процес по отношение на децата с психо-

физически особености в развитието предполага създаването на адаптирана 

развиваща среда в общообразователните структури (Georgieva, 2019). Това от своя 

страна изисква преразглеждането на традиционните методи и префокусиране на 

вниманието към други алтернативи за обучение и комуникация с цел 

удовлетворяване на потребностите на всички деца в групата/класа (Valchev, 2018). 

Световната практика познава различни стратегии, които могат да бъдат 

използвани от специалистите и учителите в общообразователните училища. 

Истината е, че голяма част от тях биха били от полза и за останалите ученици в 

класната стая. 

Успешна стратегия за обучение при дислексията е т. нар. карта на 

концепцията, която представлява визуално представяне на материала върху площ, 

заемаща една страница. Информацията, отнасяща се към дадена тема, може да се 

декомпозира и разположи оптимално върху пространствената равнина (фиг.1).  

 

 Фиг.1. Компоненти на концептуална карта 
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Терминът мисловна (концептуална) карта е въведен за първи път от Т. Buzan 

(Buzan, 1977). Информацията, която е в релация с конкретната тема, е възможно да 

бъде разположена в пространството. Нагледното представяне на съдържанието 

оптимизира запомнянето му. Отразените в схемата основни направления 

позволяват открояването на главните аспекти на темата и ефективното 

структуриране на материала. 

Структурирането на концептуалната карта изисква алгоритъм, чието следване 

повишава коефициента на полезно действие на използваната стратегия: 

• Разположението на листа трябва  да бъде по неговата ширина – доказано е, 

че по този начин окото най-добре възприема информацията. 

• Задължително е използването само на главни букви, поради по-лесното им 

запомняне и съхраняване в краткосрочната памет. 

• Правилната схема започва с центриран символ по темата. 

• От представения символ „излизат“ линиите на разклоненията за подтеми, 

които от своя страна могат да бъдат разделени на по-малки фрагменти. 

• Необходимо е да се пише върху линиите, като се започне от центъра им – 

това прави картината като цяло по-подредена и лесна за проследяване. 

• Следване на 45-градусовото правило: Да не се пише под наклон – текст с 

отклонение, по-голямо от 45 градуса, не се чете лесно и това затруднява 

запаметяването на материала. 

• Цветовете улесняват запомнянето и могат да подчертават значението на 

съответното съдържание по темата или на термина. В допълнение, те придават по-

красив изглед на фигурите, правят ги приятни за окото и по-достъпни за научаване. 

• Използване на картини, снимки, рисунки – те са носители на богата 

информация. 

• Знаците и кодовете улесняват ориентацията и могат да послужат за 

интерпретиране на информацията. 

Три основни позиции се вземат предвид при използването на мисловната 

карта (Buzan, 1995): 

„Малко е повече от много“. Тази максима е водеща в обучението на децата 

с дислексия. Мисловните карти са базирани на типа асоциативно мислене. Ученето 

се активира с помощта на ключовите думи и картините/снимките. Колкото по-

малко информация е разположена на фигурата, толкова възможността за нейното 

запомняне е по-голяма. В чисто психологически план се обръща внимание на 

способността за търпение. Значителен напредък може да се постигне чрез разумно 

натрупване на малки порции знание. По-уместно е информацията, която се приема, 

да бъде малка по обем, но да позволява овладяването ѝ на дълбинно ниво. 

Прозрачна структура. Ясната структура дава възможност за включване на 

детайлите в тяхната цялостност. Ясното изложение на мисловните линии е от 

съществено значение за децата с дислексия. Игнорирането на детайлите води до 

неясни концепции, което е в състояние да възпрепятства процеса на учене. Освен 

това, глобалният начин на мислене при тези деца може да се наложи с особена 

ефективност чрез адекватното оползотворяване на пространството. 
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Пространственото позициониране на информацията стимулира запомнянето на 

учебния материал. 

Използване на всички мозъчни структури. Картината и текстът образуват 

едно цяло. Визуалният и словесният тип мислене се допълват и функционират 

съвместно. Те са свързани с двете полукълба на мозъка. Децата с дислексия 

обикновено се справят по-добре с картините, но речта е висша психична функция 

и има определяща роля при обработката на информацията, съдържаща се в 

картините. 

Мисловните карти са уникална стратегия за организация на мисленето, 

обобщаване на идеите, структуриране на знанията по определена тема. Методът не 

е разработен специално за деца с дислексия, но се оказва, че визуалното 

представяне на абстракциите без съмнение им служи за солидна опора. 

Концептуалните карти се основават на холистичен принцип – предоставят обща 

визия за структурата  на темата. Следователно могат да бъдат прилагани в хода на 

цялостния мисловен процес. Като визуална презентация те са надежден ориентир 

за децата с дислексия. По отношение на подбора и съхраняването на информацията, 

от особена важност е нейното представяне на една страница. Когато темата е по-

сложна, е целесъобразно нейните части да бъдат подредени върху отделни карти. 

По този начин се запомнят най-важните компоненти на съдържанието. 

Представянето на дадена концепция под формата на рисунка, чертеж и други 

средства подпомага неговото разбиране и запомняне. Всички реалии могат да бъдат 

визуализирани, тъй като човешкото въображение оперира с образи. Подсъзнанието 

в много аспекти е продукт на въображението, базирано на картини. В най-голяма 

степен тази особеност присъства в профила на децата с дислексия.  

В заключение, специалното обучение с достатъчно ранен старт, 

интензивност и продължителност в предучилищна и начална училищна възраст 

може да доведе до успешно академично функциониране. Мисловната карта е 

доказала статута си на ефективна стратегия, която до голяма степен е в състояние 

да подобри усвояването на учебния материал във всички образователни степени. 

Адаптирането и модифицирането на училищната среда позволява на децата и 

учениците с дислексия да проявят своя интелект, творчество, креативност. С 

подходяща подкрепа могат да се реализират успешно в голям брой професии, 

позиции, в социалното пространство, като цяло.   
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СЛЕНГОВА НОМИНАЦИЯ НА УРБАНОНИМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА 

УЗУАЛНА ПРАКТИКА 

Росица Тодорова Димова 

 

SLANG NOMINATION OF ТHE URBANONYMES IN BULGARIAN 

CONVERSATIONAL PRACTICE 

Rositsa Todorova Dimova  

 

Abstract: This study considers slangization as one of the secondary nomination types of 

urban sites emblematic of the inhabitants of a particular sociocultural space. The empirical 

material was collected through a survey of 45 respondents (residents of 7 Bulgarian cities). The 

slang invariants of urbanonyms are an original and highly expressive lexical or phraseological 

inventory, a linguistic marker for the subculture cognition of one’s idiolect, which obtains 

universal recognition. This article analyzes the various word-formation and occasional ways of 

producing slang names: metaphorization, metonymization, universalization, hyperbolization, 

archaization, dialectization. translated adaptations of urbanonyms with foreign language 

nomination, phraseologisation, ironization and cutting.  

Key words: urbanonyms, subculture, slangization, sociolect, connotation, word-formation, 

emotional expressiveness  

 

Увод  

Урбанонимите са стилизирани микротопоними, културни символи, 

неспонтанни денотативни номинации на добре познати референти, езикови 

носители на дълбинна национална или регионална памет, безценни етимологични 

бисери. Българската ономастика разполага само с частични проучвания за 

урбанонимите. Липсват детайлни изследвания и върху начините за вторична 

номинация на градските обекти, най-активният от които е младежката сленгизация.  

В руското езикознание до средата на седемдесетте години на миналия век 

ономастичните термини, описващи обектите на вътреградското пространство и 

притежаващи линейност и адрестност, са се наричали градска топонимия или 

топонимична система на града. Но през 1974 г. Н. В. Подолска въвежда в научна 

употреба термина урбаноним. Ядрото на урбанистичното поле е съставено от 

агоронимите (названия на площади) и ходонимите (названия на улици и 

кръстовища), а „периферията – от ойкодомонимите, еклезионимите, пилонимите, 

гефиронимите, хоронимите, порейурбанонимите“ и др. (Мадиева, Супрун 2017, с. 

115).  

По аналогия с оказионализмите, сленговото преосмисляне на урбанонимите 

създава „оригинални названия, езикови кодове за разчитане на българския 

фенотип, които обагрят и обогатяват езика с оригинални словесни построения, 

маркери за идиостилистиката на своя автор“ (Илиева 2021, с. 205 – 206). За разлика 

от оказионалната лексика обаче те преодоляват идиолекта на създателя си, 

получават публичност и разпространение в градската микросфера.  
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Близости и отлики съществуват и между фразеологизмите и сленгизмите: и 

двата типа единици вербализират референти и реалии в „стилизирани езикови 

знаци фреймове“, и двата „синтезират културологични и етнопсихологически 

специфики, които са образната народна памет“ (Илиева, 2020а, с. 7–8). Сленговите 

урбаноними обаче са преди всичко монословни и по-рядко словосъчетания или 

изречения; те нямат устойчив характер; не са национален комуникативен код, а са 

локално ограничени; присъщи са на некодифицираната разговорна реч, на 

субстандарта3. 

Цв. Карастойчева дефинира урбанонимите в младежкия жаргон като 

„сленгови собствени имена и придобили разговорност имена и ги анализира в два 

аспекта – идеографски и словообразувателен“ (Карастойчева, 2001, с. 205).   

Предмет на настоящата публикация са вторичните номинации на градски 

обекти с жаргонен4 характер, появили се през последните десетилетия в социолекта 

на седем града от южните и северните ареали на България – Стара Загора, Нова 

Загора, Бургас, Чирпан, Монтана, Сливен и Габрово. Те представляват интерес за 

научните проучвания на студентската аудитория, която е сред активните създатели 

на реноминации, подобно на тийнейджърския контингент. Според П. Гарушева и 

В. Атанасова (2010, с. 3) „74 % от анкетираните от тях ученици в девети клас 

споделят, че използват жаргони всекидневно, като мотивите им за това са най-вече 

социолингвистични и психологически“ (Гарушева,  Атанасова, 2010, с. 4).  

Включените в таксономичния материал обекти са: улици, паркове, училища, 

жилищни квартали, търговски обекти, паметници, административни институции, 

увеселителни заведения и др. 

Целите на изследването са фокусирани върху ексцерпция на синхронни 

сленгови номинации (от последното десетилетие) и на отличителни диахронни 

формации, за да се: проследят видовете словообразувателни и оказионални 

словотворчески способи; посочи възрастовата парадигма и 

 
3 Все още липсва унифицирана дефиниция на термина субстандарт. В свое изследване Д. Иванова 
синтезира проучванията на тази езикова сфера в славянската лингвистика и заключва: 

Субстандартът или некодифицираната разговорна реч е комплекс от книжовни и некнижовни 

средства, като в нея се смесват нормите на книжовните и некнижовните формации (некнижовните 

средства произхождат главно от некнижовните формации, типични за територията/региона, 

откъдето е говорещият). Всички тези разновидности на етническия език предполагат хетерогенност 

на нормите, некодифицираност и устен характер и др. (Иванова, 2013, с. 192). 
4 Названието жаргон присъства в българското езикознание отдавна, а сленг се появява под влияние 

на англо-американската социолингвистика десетилетия по-късно. Докато арго не намира широко 

разпространение и  не се дистрибутира с изконното си френско значение ‘групов говор‘, а със 

семантика ‘таен говор на изолирана група, служещ да направи неразбираемо общуването между 

членовете ѝ‘ (Армянов, 1995, с. 25).  Г. Армянов възприема жаргона и сленга като синоними, като 
едно единство от различни по обем, характер и насоченост по-малки градивни елементи, 

самостоятелна подсистема в границите на българския национален език. Други учени разглеждат 

жаргона като родовото понятие, а сленга като видовото (Армянов, 1995, с. 18). Н. Стоименова 

поставя следното разграничение между тях: жаргонът е неконвенционален език, социален говор на 

база на общи интереси, професия и други, а целта му е  ярка експресивност, силна оценъчност и 

социално открояване; докато сленгът има интегративна роля и целѝ уеднакви говорите на обща 

територия; при него няма желание за индивидуалност, а само лесно и опростено общуване чрез 

силно ограничена реч (Стоименова, 2017, с. 7). Трябва да се отбележи и терминът младежка 

субкултура – нейното ядро е и специфично проявление е младежкият социолект (Тепавичаров, 2000, 

с. 57).  
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лингвокултурологичните вкусове на респондентите; субкултурните5 

напластявания и влияния върху социолекта; разкрият общонационалните названия 

и регионалните езикови специфики, които са ориентировъчни, а не изчерпателни, 

тъй като списъкът със сленгови номинации няма обема на представителна извадка.     

Методология на изследването 

Проучването е реализирано посредством методите на: анкетиране, директно 

интервю с 45 респонденти (петима от тях са студенти в ПФ на Тракийския 

университет, бакалавърска степен, редовна форма на обучение), анализ и синтез на 

теренния материал, статически и лингвистични изводи. Анкетираните лица 

разгръщат голям възрастов диапазон – от 16 до 83 години, което е предпоставка за 

обективиране на научните заключения. Непълнолетните са 5 души, младите хора 

от 18–30 години са 20, групата от 31 до 45 години се състои от 10 анкетирани, от 

46 до 60-годишните са 7, а възрастните над 61 години са 3. Емпиричният масив е 

събиран и обработван в продължение на 7 месеца.  

Резултати от изследването 

Езиковият материал предполага разностранни аналитични подходи, но в 

статията водещ е словообразователният критерий. Той е предпочетен, тъй като 

разгръща образния, асоциативния, деривационния и лексико-семантичния 

потенциал на българския език. Реноминацията на денотати (антропоними, 

хидроними, фитоними, а в случая и урбаноними) „винаги активизира деривативни 

форманти и разкрива трансформациите, пластичността, богатството на българските 

словообразувателни модели“ (Илиева, 2018, с. 2204). Резултатите от изследването 

са структурирани в 11 групи според словотворческите типове и подтипове – 

тропни, оказионални, морфологични и лексикални, които са регистрирани в 

анкетите. 

Сред първите изследователи на българския жаргон е Г. Армянов, който 

обективира няколко средства за жаргонообразуване – „граматически (представки, 

наставки, съединителни гласни) и семантични, т.н. „значенски“ (метафора, 

метонимия, синекдоха, игрословие)“ (Армянов, 1989, с. 28). Цв. Карастойчева 

диференцира следните словопроизводствени механизми: „семантична 

трансформация (метафоричен път, хипербола, метонимен път, ирония), 

суфиксация, механично съкращение, елипса, конверсия, композиция, игрословие, 

фонетична деформация, преднамерена паронимна или омонимна замяна“ 

(Карастойчева, 200, с. 210–214).  

В настоящото изследване освен посочените деривативни способи, са 

констатирани и няколко други, предмет на следващия анализ.  

1. Номинация въз основа на предметно фигурално и пространствено 

 
5 Младежката субкултура е вид социо-културен феномен, който формира речта, облеклото, 

поведението на младежите и се отличава с отричане на знаковостта и десемиотизация, с 

негативизъм, с лиминарен характер и др. Носителите на субкултурата са с долна граница 12–13 

години и с горна 25–30 години (Тепавичаров, 2000, с. 54–57). А метаезикът на младите хора е 

представен от М. Стефанова като разговорна форма, обслужваща делничната им сфера на общуване, 

също като младежки сленг, който е жаргонът за забава и развлечение на младежите от града 

(Стефанова, 2009, с. 10).  
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ситуирано сходство или аналогия с денотата. Методът е широко разпространен 

начин за именуване на обекти и предмети чрез метафоризацията им. 

1.1. В Чирпан през 2000 г. се появява деминутивът „Гъбките“ – 5 броя шестоъгълни 

павилиона за бързо хранене, построени през 90-те години и подредени 

шахматно, имитирайки гъбки сред горска среда.  

1.2. Топосът на гъбата се среща в няколко български града. Конкретното 

проучване го констатира в Габрово, в Бургас (павилион за вестници в Морската 

градина с червен покрив на бели точки) и в Стара Загора („Гъбата“ в центъра 

на града) като материална визуализация на микологичния организъм. 

Интересът към почвените гъби може би е предизвикан от евентуална 

диахронна релация с известните скални образувания Каменните гъби край с. 

Бели пласт или с географския масив Гъбите в Белоградчик.  

1.3. Различните части на парк „Юнак“ в гр. Сливен са популярни като Хълма, 

Кръговото, Розова. Мотивацията е прозрачна и в двата сленгонима се гради на 

основа на пространственото разположение, а в третия – според състава и 

приложението.  

1.4. До кръгово кръстовище в Нова Загора е построен магазин T.N.T., наричан от 

младежите Въртелите. Урбанонимът е девербатив, мотивиран от глагола с 

разговорна употреба въртя ‘шофирам в кръг‘. 

1.5. Епруветката е сленгоним на съществувало през социалистическия период 

кафене в Младежкия дом на гр. Монтана (днес е детски кът). 

1.6. Жилищен блок в бургаския кв. „Възраждане“ е известен от 2012 г. с вторичната 

си номинация Краставицата, тъй като е с голяма дължина и с лека извивка, 

асоциираща се с натурална краставица.  

1.7. Преди 10 години близо до дискоклуб в Бургас е построена водна пързалка. От 

тогава дискотеката е наричана Пързалката. 

1.8 В близост до Тракийския университет е ситуирано заведението „Аида“, 

реноминирано от студентите Ъгъла, тъй като е разположено на ъглово 

пространство. 

1.9. Заоблена форма, наподобяваща охлюв, е образна алюзия и мотивация за 

появата на Охлюва – сленгизъм, с който от 2021 г. се назовава новопостроената 

Музикална сцена в Морската градина на гр. Бургас.  

2. Номинация въз основа на предназначението или резултата от 

продуктивната дейност на денотата. Мотиватори на този тип вторични названия са 

функционалната и резултативната интенция на градския обект.   

2.1. Циментовата е широко използван сленгоним на Професионалната техническа 

гимназия „Юрий Гагарин“ в гр. Монтана.   

2.2. В гр. Нова Загора кафе аперитив „Яница“ → Пуканката, тъй като е прочуто с 

приготвянето на вкусни пуканки.    

2.3. Обичаен похват при създаване на младежките метаинформационни кодове е 

метафоричната асоциация в резултат на цветови признак – фасадата на 

Междуучилищния център в Чирпан е боядисана в червено, което обуславя 

появата на израза Червената гимназия.  

2.4. В гр. Монтана функционира кафене „Европа“ със сленгов вариант Синьото, 
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защото дограмата му е боядисана в син цвят. Първичната мотивация тук е 

експлицирана чрез обикнатата от младежите субстантивация – съществително 

в среден род. 

2.5. Със странна слава е обвеян т.н. блок на Амазонките в кв. Изгрев, гр. Бургас. 

Според един от анкетираните респонденти мотивацията се корени в слухове за 

фриволното поведение на някои от моряшките съпруги, обитаващи блока, 

когато съпрузите им отсъстват дълго.     

3. Номинация въз основа на произхода на денотата. Методът е вид 

тропеизация, метонимичен пренос, а в конкретни случаи – синекдоха. 

3.1. Изключително продуктивен е шаблонът Китайския, знаково име на магазин 

Панда в Ст. Загора, Denzel във В. Търново и др. 

3.2. Руският пазар в Стара Загора е пример за етноним, който в момента фигурира 

като неутрален урбаноним в градоустройствения план на Стара Загора, но 

според нас възниква с конотативна семантика. 

3.3. От 90-те год. на 20 век до днес в Чирпан се използва Мировската каравана – 

сленгоним на заведение за кафе и закуски пред едно от градските училища. То 

е  построено на мястото на бивша каравана, а собствениците му произхождат 

от с. Мирово. 

3.4. Манчовият дъб е реноминант на градска чешма с изворна минерална вода в 

Чирпан, тъй като е построена до огромен столетен дъб, чийто собственик се е 

казвал Манчо. 

3.5. Фамилията на сем. Чипилови (бивши собственици на магазинче) става 

мотиватор за възникване на урбанонима Чипила, който реноминира 

новопостроен магазин за бяла и черна техника. Сленгизацията в конкретния 

пример е резултат от метонимизация, комбинирана с езикова конверсия. 

4. Метонимизация, основана на релационни отношения (темпорални, 

пространствени, функционални, причинно-следствени и др.) между именувания 

обект и заместващия нов субкултурен номинант. 

4.1. Обектите получават вторична номинация, която е антропонимна, собственото 

име на обекта се замества от личното име на юридическия собственик или 

съдържателя. В много от българските градове съществува практика обекти 

частна собственост да бъдат реноминирани чрез собственото име, прякора или 

прозвището на притежателя или управителя им. Например в Нова Загора: 

снекбар „Крис“ → Стойко, фитнес клуб „Daymond“ → Гайдата (прякор на 

собственика Николай), бистро „Деси“ → Дамян, басейн „Хали-гали“ → 

Мястото на Негъра. 

4.2. В Габрово функционира заведение, част от което е облепено с тенекиени 

пластове – то е именувано с умалителното Тенекийката. Същото название в 

плуралис „(Тенекиите) е имало и в гр. София“ (Карастойчева, 2001, с. 212). 

Това е класически пример на аналогия с името на материала, от който е 

изграден обектът.  

4.3. Реноминацията на българските среднообразователни училища, особено на 

бившите техникуми и специализираните гимназии, е много разпространена 

узуална практика: „Професионалната гимназия по облекло и хранене“ в Стара 



STUDENT ALMANAC                                                                        Volume 8, 2021 
 

59 
 

Загора десетилетия наред бе жаргонизирана като Манджата, в момента е 

популярна като Облеклото. В Монтана тя е известна и като Черпака, и като 

Облеклото, но в Габрово не е сленгизирана, а има добавена флексия а- към 

абревиатурата: ТОХА.   

Аналогична е преноминацията на ФСГ „Васил Левски“, гр. Монтана в 

Икономиката. Същия пример констатираме в гр. Стара Загора, макар че там се 

използва и конкурентният универбат Икономическия ← Икономически техникум. 

4.4. В центъра на гр. Габрово са ситуирани фигурата Коня и фонтанът 

Катеричката (преди години е имало е бронзова отливка на катерица). 

Моделът се повтаря и в Нова Загора: ресторант „Ванеса“ → Рибките, защото 

има ефектен фонтан с рибки. 

4.5. През 80-те години на ХХ век в павилион за бързи закуски в Чирпан са се 

продавали известните руски кибрити „Катюша“, които са били любим предмет 

за подрастващите. Това е причината павилионът да бъде преименуван 

Катюшата. 

4.6. Външната част на кафе „La Terassa” е обрамчена с бели завеси, асоциирани от 

социума на Чирпан с чаршафи. Това преди 15 год. поражда появата на 

метафоричния реноминант Чаршафите, който е вторично метонимизиран. 

4.7. През 80-те год. на ХХ век върху покрива на блок в бургаския кв.“Славейков“ е 

бил монтиран голям рекламен транспарант на серията пасти за зъби 

“Поморин“. Това аргументира езиковия трансфер на частта върху цялото и 

съставянето на сленгонима Поморина, с който е познат този жилищен блок. 

4.8. И в Ст. Загора, и в Бургас близо до огромни орехови дървета са изградени 

бистра, наименувани Ореха.  

4.9. Около 2015 г. в Бургас възниква сленговият урбаноним Пъпът – декоративна 

плоча с релефно изображение на компас, монтирана върху настилката на 

централната алея в града. Компасът служи за ориентир, защото отмерва 

идеалния център на града. Връзката между изходното и вторичното езиково 

название е асоциациативна – резултат от функционално и отчасти структурно 

сходство с анатомичния орган (пъпът се намира в центъра на корема, а 

декоративната плоча в центъра на града; и двата имат приблизително еднаква 

кръгова форма).  

4.10. Едно от реномираните заведения в гр. Монтана е вторично номинирано 

Коженото въз основа на функционално-предметна отнесеност с луксозните 

кожни мебели в него. 

4.11. Кв. „Жерави“ в гр. Монтана е преноминиран на Жиловския, защото е обитаван 

от изселници на бившето с. Жиловци, което е било потопено през 

комунистическия период. 

4.12. Представителната ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Монтана е назовавана от 

жителите на града Алеята с брезите поради облагородения ѝ вид и посадените 

брези по протежението ѝ. Аналогичен е урбанонимът Алеята на липите в гр. 

Ст. Загора (популярна е и емблемата Градът на липите, поетите и правите 

улици).   

5. Универбизация – словообразувателен начин за образуване на нови думи на 
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базата на словосъчетание, при което в производната дума участва основата само на 

единия член на словосъчетанието и затова по форма дериватът се съотнася с една 

дума, но по значение е равен на цялото мотивиращо словосъчетание. 

„Универбизацията е широко застъпена в разговорната практика и е свързана с 

колоквиализацията“  (Бонджолова, 2007, с. 81). 

5.1. Общонационално разпространение имаха и имат търговските обекти със 

сленгово название Левчето, които се употребяват паралелно с изходния си 

неутрален синонимен вариант „Магазин – всичко по 1 лев“. В узуса, разбира 

се, се предпочита по-лаконичната и ефектна единица, която чрез 

деминутивната си форма насочва към привлекателната ниска стойност на 

стоките във въпросната верига магазини.  

5.2. Интерес представлява Монтето ← отсичане (фрагментация) на парк 

„Монтанезиум“, контаминирано със субстантивация, но отново в ср.р., а не в 

м.р. или в ж.р.  

5.3. Аското е поредният суфиксиран универбат, който в градския узус замества 

„Търговския център“ (бивш ГУМ) на Монтана. Въпреки че веригата „Аско 

Деница“ не съществува, наименованието все още се използва в града. 

5.4. Отново универбизация + морфологична деривация (афиксация) – 

въгледобивният комплекс Мини „Марица изток“ → Мариците или Мините. 

5.5. Еднословно е старото название Сградото на Професионална Гимназия по 

Строителство и Дървообработване (ПГСД) „Инж. Н. Ранчев” в Ст. Загора. 

Всъщност то е универбат на ПТУ по „Сградостроителство” (1972 г.), но през 

последното десетилетие е изместено от сленгизма Струлката, чиято 

мотивация не е съвсем прозрачна, но създава паронимична релация със 

стружка-та и строй-ката и може да бъде тълкувана като т.н. преднамерена 

паронимна замяна.   

5.6. Сградата на Областната администрация на гр. Монтана е реноминирана с не 

особено удачната лексема Областта – тук освен елипса на структурни 

елементи, се наблюдава и детерминация на феминитив. 

5.7. В Сливен чрез метода на универбизацията е конструиран сленгонимът Белият. 

Той всъщност е контрахиран от друг урбаноним – Белият театър, който е 

узуален еквивалент на Драматичен театър „Стефан Киров“. 

6. Хиперболизация – преувеличението е сред познатите словообразувателни 

способи и понякога се съчетава с други деривативни методи или тропи.  

6.1. Например Раковото, сленгоним на бара в хотел „Чирпан“, тъй като му липсват 

прозорци, а сгъстеният дим и нечистият въздух се отразяват на здравословното 

състояние на посетителите. Тук хиперболата е в комбинация с конверсия и 

субстантивация на адектива раков. 

6.2. Отново в гр. Чирпан паркът „Теньо Стоилов“, намиращ се близо до жп. гарата, 

е известен като Мъртвия парк, защото на тази територия до 1965 г. е бил 

ситуиран градският гробищен парк. Появата на сленгонима е хронологизирана 

от края на 80-те години на 20 век, когато пространството се облагородява и 

посещава активно от жителите. 

6.3. Сленгът Дунав мост, появил се още през 70-год. на 20 век, е семантична 
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антитеза на моста, свързващ РБ и Румъния, тъй като именува мостче над малка 

река в един от чирпанските квартали. Новият урбаноним е образуван по името 

на ул. „Дунав“, където е разположено мостчето. Можем да допуснем, че 

хиперболизацията е контаминирана с езиково омонимично игрословие.  

6.4. Друга е мотивацията при метафоричния урбаноним Гробарска, номиниращ 

одонима ул. „Св. Климент Охридски“ в Монтана. Преувеличението е в резултат 

на функционално сходство, тъй като улицата води към старите градски 

монтански гробища. 

6.5. Тропеизацията очевидно е обикнат оказионален способ в Монтана. Пресечните  

ул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Патриарх Евтимий“, които най-много 

затрудняват изпитваните кандидат-шофьори, са популяризирани чрез 

словосъчетанието Китайското кръстовище. Алюзията с китайските мащаби 

създава усещане за непреодолимост.  

7. Архаизация, диалектизация, трансфер на чуждоезикови лексеми  

7.1. Посредством архаичния турцизъм кьоше се сформира словосъчетанието „Петте 

кьошета“, което е обичайна номинация на пет пресечени улици в редица 

български градове. В Монтана това са: ул. „Тунджа“, ул. „Поп Харитон“ и ул. 

„Неофит Рилски“, които са Г-образни.    

7.2. Заведението „Глинени гърнета“ в гр. Габрово е познато чрез сленговия и 

диалектен инвариант – събирателното съществително Глинаж. 

7.3. Неубедителна е синхронната мотивация на Баш Чадъра – един от централните 

квартали в гр. Чирпан, който се намира в най-високата част на града. 

Турцизмът се появява още през 70-те год. на 20 век, когато започва активното 

застрояване на района. 

7.4. До 70-те год. на 20 век в една от съвременните местности за отдих в Чирпан се 

е отглеждал памук, което подтиква гражданите по-късно да създадат 

събирателното съществително с диалектно звучене Памуклука.  

7.5. Казармените помещения в гр. Монтана са били обособени в затворено 

пространство, именувано с арабската лексема Калето или със славянския ѝ 

еквивалент Крепостта.  

8. Преводни адаптации на урбаноними с чуждоезикова номинация 

8.1. Популярният музикален клуб Jam (от англ. ‘конфитюр1, сладко; задръстване2’) 

в Ст. Загора е интерпретиран от младежите на града като Мармалада. Едва ли 

това е некоректен превод. Ние не знаем конкретната мотивация на лексемата, 

но предполагаме, че е предпочетена поради конотативното ѝ значение, 

фраземообразуващия ѝ индекс (правя нещо на мармалад ‘смачквам, нанасям 

физическа травма‘ – Направи ми палеца на мармалад, duma.bg, 03.03.17 и Само 

10 ВУЗ-а на филията с мармалад ‘облагодетелстван‘, duma.bg, 10.10.17) и 

участието ѝ в оказионални формации (почитателите на 

интернетмармаладенето, bTV, 16.05.20).    

9. Фразеологизация – рядкост е назоваването на градски обекти чрез познати 

устойчиви изрази или неофраземи, затова и стилистичното явление е илюстрирано 

с един пример. 

В Ст. Загора отдалеченият и непривлекателен квартал „Самара 3“ е 
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реноминиран чрез устойчивото словосъчетание Щеш не щеш ‘По неволя/ принуда, 

в крайна необходимост‘.  

10. Отсичане – това е разпространен разговорен похват, обективиран от 

закона за езиковата икономия и необходимостта от кратко и бързо изразяване в 

забързаното ежедневие. Отсичането е съкращаване, при което се отстранява 

началната или крайната част на мотивиращата основа. Употребата на съкратените 

единици обслужва нуждите предимно на разговорната реч, но наблюденията на 

български езиковеди показват, че сферата на употреба се разширява през 

последните десетилетия (Крумова-Цветкова, Благоева, Колковска, Пернишка, 

Божилова, 2013, с. 336). 

10.1. В централната част на гр. Сливен функционира кафене „Шаклиян“, 

преноминирано от жителите на града в Шакито – в конкретния случай 

отсечената лексема е детерминирана и отново е предпочетена нейната 

трансформация в среден род.  

11. Иронизация – хумуристично-ироничният метод е сравнително продуктивен в 

системата на младежкия жаргон, но в това проучване е установен само един 

пример.  

11.1. Веселият стоп е реноминация на пътен знак „Стоп“, който е поставен на 

възвишение в гр. Монтана и създава много трудности за шофиращите. Въпреки 

привидно метафоричното звучене, сленгизмът е конструиран върху антитезата: 

предмет, предизвикващ гняв – епитетът весел.   

Заключение 

Научното изследване на сленговите названия на градски топоси породи 

следните изводи: а) за предмет на вторична номинация 8 студенти от ПФ на 

Тракийския университет и жителите на 6 български града от централната, 

северозападната, южната и югоизточната част на страната са предпочели публични 

обекти с образователен, комерсиален и развлекателен предмет на дейност, 

единични са жаргонните названия на административни институции; б) 

респондентите, оформящи групата на младите хора до 35 г., са над 65%, но дори 

по-възрастните от тях споделят, че субкултурните урбаноними се продуцират 

предимно от контингента на 25 – 30 годишните и по-рядко от таргет групи, като 

рокпочитателите например (клуб Jam → Мармалада); в) сленгизмите активизират 

лексикалното, ономасиологичното, социолингвистичното, етнопсихологическото, 

културнохронологични и др. езикови и историко-философски пластове; г) 

изследваните теренни названия са смислови модификации на популярни 

референти, формирани от естетическия, хармоничния и лингвистичния вкус и 

образното мислене на съставителите им; д) общи за няколко града са названията 

Левчето (Габрово, Монтана, Чирпан), Петте кьошета (Стара Загора, Монтана и 

София), Пето авеню (Монтана и В. Търново) и др., но силно доминиращи са 

уникалните локални стилизирани урбаноними; е) някои сленгизми застиват в 

езиковите пластове и постепенно изчезват, причините за това са: политико-

икономически (Звездата, Партията), финансови (поради процесите на инфлация 

се губи необходимостта от съществуването на магазини от типа Левчето);  ж) други 
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сленгизми се ресемантизират (Руският пазар е актуално название на една от 

откритите площи за търговия в кв. Казански, Стара Загора, но от години там не 

търгуват руски граждани; или Профсъюзите – бивша сграда на профсъюзите в гр. 

Монтана, в която днес се помещават ДБТ Инспекция по труда, РСЗ и танцов клуб); 

з) сленгонимите се отличават с локална специализация и са предпоставени от 

релефа и културно-историческите характеристики на конкретния град (Моста – 

название на бургаския кей или Колодрума – нов паркинг в Бургас, построен върху 

разрушен колодрум); и) основните деривационни начини и оказионални методи за 

създаване на сленгови урбаноними, установени в това проучване, са: 

метафоризация; метонимизация (синекдоха); универбизация; хиперболизация; 

архаизация и диалектизация; преводни адаптации на урбаноними с чуждоезикова 

номинация; фразеологизация; иронизация и отсичане; й) в анализа са констатирани 

и комбинаторни словотворчески методи; к) сленгизираните универбати са един от 

метаинформационните оператори/кодове на младежкия сленг, израз на свежи 

изразни средства за всички индивиди у нас (Стефанова, 2009, с. 12); л) сленговите 

реноминанти се открояват с емоционално-експресивна обагреност, някои от тях са 

силно експанзивни и граничат с нискостиловите вулгаризми.  
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