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Годишникът на Педагогическия Факултет е научно-

методическо списание. 
Има за цел да публикува резултатите от научните изследвания 

на преподавателите от Педагогическия факултет, както и да 

стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали 

на изявени учени от страната и чужбина в областите на педагогиката и 
социално-хуманитарните науки. 

Основната му интенция е да представи и популяризира научно-

творческите достижения и развитие на академичната общност в 
Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора през 

годината. 

В деветнадесетото си издание Годишникът на Педагогическия 
факултет продължава да представя актуални изследователски позиции, 

идеи и резултати, визиращи значими теоретични и практикоориентирани 

педагогически проблеми; иновативни образователни технологии, 

тенденции и други значими научни формати. 
Част от докладите, представени на Юбилейната международна 

научна конференция „Образование и съвременни 

предизвикателства“ 24 – 25 юни 2022 г., посветена на 
20 г. от създаването на Педагогически факултет на 

Тракийски университет – Стара Загора, са 

публикувани в това издание на Годишника.  

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, 
които проявяват интерес към образователната проблематика. 
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The Yearbook of the Faculty of Education is reviewed, indexed and 

listed by: 

Scientific Indexing Services (SIS) 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

(ERIH PLUS) 

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

scientific journals. Founder — International Network Center for Fundamental 

and Applied Research, USA 

The CiteFactor server provides indexing of major international journals and 

proceedings. 

 

The Yearbook of the Faculty of Education is a scientific 

methodological journal. 

It aims at publishing the research results of the academic members 

of the Faculty of Education as well as at stimulating scientific queries and 
discussions by presenting materials of prominent scholars from the country and 

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

Its main intention is to present and promote the scientific and creative 
achievements and development of the academic community of the Faculty of 

Education at Trakia University, Stara Zagora during the year. 

In its nineteenth issue, the Yearbook of the Faculty of Education 
continues to present contemporary research positions, ideas and results, 

addressing significant theoretical and practice-oriented pedagogical problems; 

innovative educational technologies, trends and other relevant scientific 

formats. 
Part of the reports presented at the Jubilee International Scientific 

Conference "Education and Contemporary Challenges" 

June 24-25, 2022, dedicated to the 20th anniversary of the 
establishment of the Faculty of Education of Trakia 

University - Stara Zagora, are published in this edition of 

the Yearbook. 
  
The issue is intended for scientists, students, teachers and other 

pedagogical specialists, as well as for everyone who is interested in educational 
research.  
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НАГЛАСАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ 

НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Тиха Атанасова Делчева 

 

THE ATTITUDE AND PSYCHOLOGICAL INDIVIDUALITY OF 

STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY 

Tiha Atanasova Delcheva 

 
Abstract: An actual problem of higher education is the formation of students' 

mental readiness for pedagogical activity in the context of their individual 

characteristics and potential opportunities. Attitude is a mental state of readiness for a 

certain activity, it is the psychological content of the interaction between the student's 

need for pedagogical activity and the objective educational situation, a prerequisite for 

the emergence of his or her readiness for activity with a certain orientation. There is a 
dialectical unity between stability and changeability in the state of attitude, which 

explains the individuality of the individual student, the non-repeating forms of their 

mental organization as a certain way of an ordered system of his or her behavior. A 

connecting link is between the motivational and target substructures of the activity, on 

the one hand, and the operational one, on the other. The development of the professional 

attitude of the students is realized through the principle of unity between the individual 

characteristics of the personality and the specificity of the pedagogical activity. The 

necessary conditions for this are: an actual need of the subject at a given moment and 

an objective situation for its satisfaction; position taken by the person, which expresses 

their attitude to a given line of behavior, to the tasks before them, and selective 

mobilization for their implementation. This requires: continuous active pedagogical 
activity of students in an immediate educational environment; ensuring the mastery of 

its operational, organizational, psychological and socio-moral aspect; stimulating the 

development of social motives and attitudes; the preparation for it should be on a 

reflexive basis, so that it is personally significant for them; the formation of important 

qualities such as organization, responsibility, resourcefulness, patience. 

The development of the attitude towards pedagogical activity begins with 

building a general attitude towards it as a complete expression of the student's 

personality and ends with an attitude towards self-management of one's own 

pedagogical activity. 

Key words: Attitude, mental state, activity-determining, guiding and dynamic, 

individual characteristics, formation. 

 

Модернизацията на образованието, преобразуванията, които стават 

в съвременното училище, в голяма степен зависят от подготовката на 
бъдещите педагози. 

Стратегическата цел, определена в “Стратегия за развитието на 

висшето образование в Република България за периода 2014−2020 г.”, е 

свързана със създаване на „модерна и ефективна система на висшето 
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образование, в центъра на която е човекът с неговите личностни качества 

и интелектуален потенциал, която осигурява качествено, достъпно, 
почиващо на научни резултати и пазарно ориентирано висше 

образование.“ 

Предпоставка за подобряване качеството и ефективността на 

подготовката на бъдещите педагози, особено за стимулиране развитието 
на тяхната мотивация и насоченост за професионално-педагогическа 

дейност, е включването на неизползвани ресурси. Предпоставка за това е 

и преходът към андрагогическата парадигма на учене, центрирано към 
студента, основано на партньорство на всеки етап от академичния 

образователен процес, подкрепа за всеки студент, нови подходи в ученето 

и преподаването, ефективно стимулиране за кариерно развитие, 

подобряване на качеството чрез индивидуализирани учебни пътеки 
(Gyurova, 2014). 

Един от актуалните проблеми на висшето образование е формиране 

на психическа готовност у студентите за педагогическа дейност 
съобразно индивидуалните им особености.  

Особено полезни за разбиране същността на психичната готовност 

към дейността (педагогическата) имат изследванията на грузинските 
психолози, свързани с феномена нагласа.  

За D. N. Uznadze готовността е съществен признак на нагласата, 

който се открива във всички случаи на активност на субекта, т.е. като 

цялостно състояние на субект (Uznadze, Dyachenko, Kandybovich, 1976).  
A. S. Prangishvili (1975) определя нагласата като фактор на 

констатираща вътрешна организация на диспозиции на вътрешна 

свързаност, последователност и структурна устойчивост на преживявания 
и действия при осъществяване на дейност и поведение от субекта при 

променящи се условия. Форма е на насочеността на личността за 

обединяване на нейните потребности и ситуации за тяхното 
удовлетворяване. 

За L. Desev (2021) нагласата е психично състояние на готовност за 

активност, основано на минал опит, което е определящо, насочващо и 

динамично върху поведението на субекта при взаимодействието му със 
ситуации. Тя е свързващо звено между мотивационна, целева и 

операционна подструктура на дейността. Необходимите условия за 

възникването ѝ са: актуално действаща потребност на субекта и 
обективна ситуация за удовлетворяването ѝ; заемана от личността 

позиция, израз е на отношението ѝ към дадена линия на поведение и 

задачи и е състояние на избирателна мобилизация за осъществяването им. 

Грузинските психолози подчертават, че нагласата като високо 
обобщено състояние определя формата на реагиране, подбуждаща 

субекта да действа по определен начин, а не по друг. Една от основните 

особености на личността като психична индивидуалност е структурната 
ѝ устойчивост и вътрешната свързана последователност на опита и 
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поведението ѝ. Тя е относително независима от случайните въздействия 

на конкретни ситуации. Тя се определя като механизъм, обезпечаващ 
стабилност чрез своята вариативност, оптимално участие във 

взаимодействието със средата. 

За грузинските психолози истинските носители на психичната 

индивидуалност са нейните структурни съставни единици, които 
съхраняват спецификата на цялото. G. Аllport посочва, че психичната 

индивидуалност включва организираните в цялостна структура 

специфични индивидуални черти, диспозиции, потребности, интереси, 
мотиви, свойства на характера, отношение към света, убеждения, начин 

на мислене, умения, навици и привички (Аllport, Prangishvili, 1975). 

Грузинските психолози определят многообразните индивидуални 

форми на проява на нагласата за дейност (педагогическата): 

− психологическото съдържание на удовлетворяването между 
потребност и конкретна ситуация и  възникването на определена 

насоченост за дейност; 

− състоянието за актуализация, което съхранява в себе си готовност 

за дейност и степен на фиксация; 

− осъзнаването в процесите на обективация от гледна точка на 
изпълняваната от нея функция (Prangishvili, 1975).  

Нагласите възникват в процеса на дейността – педагогическата и 

социалната комуникация. Необходимите условия за това са: мотивацията, 
ситуацията и опитът (Desev, 2021).  

Тя е с динамичен характер, може постоянно да се видоизменя в 

процеса на академичната подготовка и на педагогическата дейност на 

студента в ситуации, при взаимодействие с децата, отразявайки 
промените в образователната среда и потребностите му.  

Отначало нагласата при студентите е свързана с извършване на 

отделни педагогически действия в конкретни педагогически ситуации, 
постепенно се образуват по-широко обобщени действия, диспозиции, 

отношения, професионални ценностни ориентации. 

Нагласата като обобщено състояние на готовност за реагиране 
(обобщено както по отношение на предизвикващата я педагогическа 

ситуация, така и по отношение на предизвиканите от нея реакции) е в 

резултат на: 

− натрупания опит (теоретичен и практически), при който много 

стимули стават функционално еквивалентни; 

− пораждане на последователни форми на реакции, проява на 
вътрешна свързаност, консистентност (Prangishvili, 1975).  

Студентът като личност постепенно осъзнава своите отношения 

както към самия себе си като педагог, така и към подрастващите и 
участващите в образователния процес, с които си взаимодейства, към 

дейността и към обективната педагогическа действителност. Това 
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позволява да се образуват диспозиции в резултат на системната 

модификация на поведението на студентите при повторение на еднакви 
педагогически ситуации и на основата на академичното образование 

(теоретично и практическо). В същото време се изменя и личността на 

студента под въздействието, както на независими от нея педагогически 

условия и обстоятелства, така и от произведени от него изменения на тези 
условия и взаимодействието с подрастващите (Obulhanova-Slavskaia, 

Prangishvili, 1975). 

A.S. Prangishvili (1975) подчертава, че функция на нагласата е не 
само в създаването на потенциални предразположения за предстояща 

дейност, но и в актуално регулиране на вече реализиращата се от студента 

активност в педагогически ситуации. Т.е. има диалектическо единство 

между стабилност и изменчивост в състоянието на нагласата, което 
обяснява индивидуалността на студентите в дейността. 

Грузинските психолози обобщават, че нагласата включва в себе си 

положително или отрицателно отношение към ситуациите, свързани с 
удовлетворяване или депривация на потребността. Но в същото време до 

всяко актуално положително или отрицателно отношение на субекта, у 

него съществува приспособително, установено поведение, което зависи 
от неговия модус като цяло във всеки дискретен момент от дейността му 

(Kraak, Lindenlaub, Prangishvili, 1975). 

L. Desev (2021) посочва нагласата като истинския регулатор на 

поведението на субекта, а мотивът е само един от моментите на 
актуалната му нагласа и поради това не може самостоятелно да 

организира неговото поведение. Нагласата включва в себе си както 

момент на подбуждане към дейност, така и момент на насоченост 
(Imedadze and Desev, 2021). 

Насочеността на личността на студента към педагогическа дейност 

се определя от формиралата се у него йерархия от мотиви, от устойчивата 
конфигурация на „непреходна мотивационна линия”, т.е. като нагласа към 

активизиране на определено мотивирана педагогическа дейност (Bojovich 

and Prangishvili, 1975).  

T. M. Newsomb обръща внимание, че субектът придобива различни 
мотиви, образуват се и нагласи, готовност той да бъде мотивиран 

предимно с определена насоченост, образуват се „фиксирани нагласи” на 

поведение, в случая към педагогическата дейност (Newsomb, Prangishvili, 
1975). Това превежда потребността (в случая от педагогическа дейност) 

фактически на психологическо ниво (Leontiev and Prangishvili, 1975). 

D. N. Uznadze също подчертава, че появата на психично съдържание 

на нагласата е предпоставка да се извършва осъзнаването като 
насоченост, като отношение (Uznadze and Prangishvili, 1975).  

Осъзнаването на това, към какво и как се отнася личността – 

студента е свързано с обективацията, с отделяне на предмета на 
осъзнаване като нещо дадено. Тя зависи от нагласата, от отношението и 
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осъзнаването ѝ като индивидуализиран процес, от психичната оценъчна 

активност на личността – студента, което е надстройка над получените в 
резултат на обективацията факти. От една страна обективацията зависи от 

нагласата на субекта – студент, но в същото време тя самата постоянно се 

коригира на основата на неговата информация, опит, получени като 

обратна връзка. 
Студентът в педагогическата си дейност реализира две групи от 

своите потенциални възможности – неспецифични и специфично 

професионални, които образуват в диалектическото единство нагласата 
му за педагогическа дейност. 

Неспецифичните възможности са свързани с активно използване на 

средствата и способите, общи за решаване на много и различни задачи, за 

мобилизация на личния опит, чувства, воля в процеса на общата 
активност и цялостната личност на студента. 

Специфичните възможности, образуващи готовността за 

педагогическа дейност, се изразяват в професионално заострено развитие 
на устойчиви качества на активност (мотиви, способности, ниво на 

претенции, насоченост на характера и др.), тяхната актуализация, 

съответстваща на изискванията на конкретната педагогическа дейност.  
Неспецифичните и специфични потенциални възможности на 

субекта студент са в диалектическа взаимовръзка както в 

дълговременната (устойчива) взаимовръзка, така и във временната 

(ситуативна) нагласа и готовност за педагогическа дейност. 
Ефективното развитие на професионалната нагласа у студентите 

предполага това да се реализира чрез принципа на единството между 

индивидуалните особености на личността на студента и съобразно 
особеностите на педагогическата дейност. Започва се с изграждане на 

определена психична нагласа като цялостен израз на насочеността на 

тяхната личност и се завършва с нагласи за самоуправление на 
собствената педагогическа дейност. 

L. Desev (2021) поставя акцент на необходимите условия за нейното 

възникване: актуално действаща потребност на субекта в даден момент и 

обективна ситуация за удовлетворяването ѝ; заемана от личността 
позиция, която изразява определеното ѝ отношение към дадена линия на 

поведение, към стоящите пред нея цели и задачи; състояние на 

избирателна мобилизация за осъществяването им. 
Процесът на формиране и поддържане на нагласа у студентите за 

педагогическа дейност изисква той да се осъществява чрез осигуряване на 

съвременна научно-теоретична подготовка, съчетана още от първите дни 

на академично образование с непосредствена практическа дейност в 
реална педагогическа среда и реално взаимодействие с децата. Това води 

до овладяване на нейния операционен, организаторски, психологически и 

социално- нравствен аспект. 
Голямо значение има активната самостоятелна дейност на 
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студентите:  

− при решаване на задачи в различни педагогически ситуации, като 

всяка нова задача в известна степен повтаря предишната; 

− „проиграване” (индивидуално и групово) на възможни варианти на 
предстоящата педагогическа дейност с цел създаване на различни 

умствени модели за нейната реализация; 

− привличане за ментори в педагогическата практика на студенти от 

по-горните курсове с показани професионално-практически постижения. 

Много важна предпоставка за изграждането им като професионални 
специалисти е научната организация и планирането на самостоятелната 

педагогическа дейност на студентите, ефективният контрол над нея, 

включване на студентите в различни дейности за активно взаимодействие 
с децата, привличането им към научно-изследователска работа. Това 

стимулира развитието на социални мотиви и нагласи, формирането на 

необходимите професионални знания, умения и навици свързани с 

намиране и подбор на информация, стремеж за самостоятелно 
реализиране на педагогическа дейност в различни ситуации, за развитие 

на изключително важни качества като организираност, отговорност, 

съобразителност, търпение. 
Най-действени за професионално-педагогическо поведение са 

мотивите, които имат остра субективна значимост за студента. Самата 

дейност придобива за него голяма подбудителна сила, съответства на 
потребността му, създава се устойчива психична нагласа за качествено и 

ефективно изпълнение на педагогическата цел и задачи. При пасивно или 

неутрално отношение към педагогическата дейност могат да се постигнат 

положителни резултати, но подготовката изисква по-голямо напрежение, 
влияе отрицателно на нивото на психичната нагласа. Студентът се 

ръководи от ограничени интереси и цели, няма стремеж за добри 

професионални постижения. 
Психическата нагласа е необходима предпоставка за успеха и 

ефективността на педагогическата дейност на студентите. Нейното 

съдържание и структура се определят от изискванията на педагогическата 
дейност към психичните процеси, състояния, опита и индивидуалните 

свойства на личността на студентите. 

Формирането, поддържането и укрепването на психическата 

нагласа на студентите зависи не само от целенасоченото управление в 
процеса на подготовката им, но и от стремежа на бъдещите педагози 

самостоятелно да управляват своята нагласа и готовност. Това предполага 

те да се стимулират да мобилизират своите знания, умения, опит, да 
изменят насочеността и съдържанието на професионалната си активност, 

да обогатяват знанията и да регулират действия си в съответствие с 

промяна на целта и ситуацията, да проявяват постоянен контрол над себе 

си, съзнателно самоуправление, стремеж за най-ефективно използване на 
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своите потенциални възможности. 

Изводи: 

1. Нагласата е психологическото съдържание на взаимодействието 

между потребността на студента от педагогическа дейност и обективната 

образователна ситуация, на чиято база възниква готовността му за 

дейност с определена насоченост. 
2. Нагласата е неделим компонент на целесъобразното поведение на 

педагогическия специалист, механизъм на константност на поведението 

му при реализиране на педагогическата дейност, механизъм, който 
обезпечава стабилност чрез своята вариативност, чрез своето оптимално 

участие във взаимодействието с образователната среда. 

3. Нагласата се проява в различни индивидуални форми: 

− психологическото съдържание на удовлетворяването между 

потребност и конкретна ситуация в процеса на тяхното взаимодействие; 

− състоянието за актуализация, т.е. степента на готовност за дейност 
и степента на фиксация; 

− осъзнаването в процесите на обективация от гледна точка на 

изпълняваната от нея функция. 

4. Ефективното развитие на професионалната нагласа у студентите 
изисква то да се реализира чрез принципа на единство между личността 

им и особеностите на педагогическата дейност. 

5. Развитието на нагласата за педагогическа дейност започва с 
изграждане на обща нагласа към нея като цялостен израз на личността на 

студента и се завършва с нагласа за самоуправление на собствената 

педагогическа дейност.  

6. Нагласата за професионално-педагогическа дейност на 
студентите зависи от: 

− научната организация и планирането на самостоятелната 

педагогическа дейност на студентите; 

− обезпечаването на непрекъсната продължителна целенасочена 

активна педагогическа дейност в непосредствена образователна среда; 

− осигуряване овладяването на нейния операционен, организаторски, 
психологически и социално-нравствен аспект; 

− формирането на важни качества като организираност, отговорност, 

съобразителност, търпение. 

7. Поддържането и укрепването на психичната нагласа на 
студентите за педагогическа дейност зависи от стремежа самостоятелно 

да: 

− управляват своята нагласа и готовност; 

− мобилизират и обогатяват своите професионални знания и умения, 

да регулират действия си с промяна на целта и ситуацията; 

− изменят насочеността и съдържанието на своята професионална 

активност; 
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− контролират постоянно себе си, съзнателно да самоуправляват и 

най-ефективно да използват собствените потенциални възможности за 

самостоятелно реализиране на педагогическа дейност в различни 
ситуации. 
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ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА 

УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 

НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ 

Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова  

 

INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING 

OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY 

TEACHERS 

Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova   

 

Abstract: The advance and formation of the young student`s personality is a 

complex and contradictory process which is based on the leading activity for the student 

− the learning one. The process of motivation, as a part of learning activity, is related 

to solving problems. That process begins at an early stage in the conditions of school 

practice. In that aspect, the formation of motives is extremely important to increase the 

motivation and efficiency for the learning process.  In that context, motivational support 

of the learning process in elementary school poses various challenges to the teacher.  

Key words: motivational support, learning process, elementary stage, 

challenges. 

 
Качествените изменения във философията на съвременното 

образованието налагат да се обърне поглед и върху онези структурни 
компоненти на обучението, които влияят върху крайния резултат и 

ефективност, а именно компонентите на обучението за мотивация и 

прилагане на знания в практически аспект.  

Една от основните цели на Закона за предучилищно и училищно 

образование се свързва с формиране на устойчиви нагласи и 

мотивация за учене през целия живот (Закон за предучилищното и 

училищното образование, www. minedu.goverment.bg, чл.5. ал. 6). В него 
се акцентира върху необходимостта от „придобиване на компетентности 

за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански 

живот в съвременните общности”, които са базисни. Не е случайност 
потребността от въвеждането на компетентностния подход, като акцент 

за формиране на ключови компетенции у ученика. Този подход изисква 

практическото прилагане на овладените знания в умения, а формираните 

знания в езика ще подпомогнат останалите ключови компетентности. По 
този начин необходимостта от езикова подготовка бива осъзната и 

мотивираща за ученика.  

Несъмнено съвременното начално училище по своеобразен начин 
отговаря на новите изисквания, очертаващи тенденциите за 
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познавателното и личностното развитие на учениците. Оказва се, че 

мотивите са съществената страна на процеса на обучение и в голяма 
степен определят насочеността на учениците, като оказват влияние върху 

техните постижения и тяхната цялостна подготовка, очертана в 

съвременните нормативни документи. Обучението в начален етап на 

основната образователна степен е построено така, че да могат малките 
ученици да усвоят базисни понятия и връзките между тях. През този 

период на познавателно развитие  по отношение на формирането на 

навици и култура с помощта на учителя се усвояват техники за учене и 
когнитивни стратегии за прилагане на умствен труд. В този етап на 

образователно равнище се развива познавателната мотивация и на тази 

основа се проявява детската оригиналност и креативност.  

„Основният компонент, типизиращ същността на учебната дейност 
и гарантиращ нейното пълноценно развитие, е познавателната мотивация 

за учене“ (Vasileva, 2002, p. 112). От това какви цели си поставя ученикът, 

какви са неговите потребности и мотиви, зависи ефективността на 
образователно-възпитателния процес. Необходимо е да възпитаваме 

желание у учениците се да учат, да развиваме у тях положително 

отношение към процеса на учене. 
Важно условие за успешно учене на ученика в училище е наличието 

у него на съответстващи мотиви за учене: отношението към ученето, 

готовност и установка за учебна дейност, стремеж към придобиване на 

знания, интерес към определени области на човешкото познание. 
Мотивите, които подбуждат ученика към учене образуват един от 

важните компоненти на неговата дейност и стават обект на педагогическо 

формиране. 
Съзнателното отношение на ученика към ученето е не само 

психологическа предпоставка за учебна дейност, но и резултат от нея. 

Отношението отразява личностния смисъл на ученето за ученика. 
„Основа за формирането на активно положително отношение към ученето 

е готовността на ученика за учене, която в широк смисъл на думата 

предполага в себе си отношение“ (Kolev, 2013, р. 18). 

Проблемът за мотивите е един от най-дискутираните в 
специализираната психологическа литература. Мотивите на човешкото 

поведение и дейност са изключително сложно психично образувание, 

което е обект на изследване от редица автори като А. Маслоу, Б. Олпорт, 
Ж. Аткинсон, В. Херцберг, А. Косаковски, Р. Обуховски, Й. Ломпшер, Й. 

Шванцара, А. Леонтиев, П. Кобсон, М. Щукина, Л. И. Божович, А. 

Маркова и др. У нас могат да се отбележат имената на Л. Десев, П. 

Николов, М. Андреев, П. Петров и др. 
Характерно за мотивите за учене са насоченост към знанието като 

„непосредствен подбудител за активност, удовлетвореност от участието в 

познавателните дейност, положително емоционално отношение към 
училището и свързаните с него обекти“ (Vasileva, 2015, p. 5).  
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По въпроса за мотивацията за учебната дейност са писали редица 

автори (А. Маркова, М. Матюхина, В. Давыдов, Е. Ильин, Л. Десев, П. 
Николов, Ем. Василева и др.). 

Имайки предвид вижданията на авторите, може да се каже, че 

активно-познавателната дейност предполага наличието у ученика на цели 

и мотиви за учене. Наред с това мотивацията за учебната дейност 
представлява система от цели, потребности и подбуди, които подтикват 

ученика да овладее определени знания, да се отнася съзнателно към 

ученето, да бъде активен в учебната дейност, да проявява творчество и 
самоинициатива.  

Характерно за мотивите за учене е „насоченост към знанието като 

непосредствен подбудител за активност, удовлетвореност от участието в 

познавателните дейност, положително емоционално отношение към 
училището и свързаните с него обекти“ (Vasileva, 2015, p. 5).  

В специализираната психолого-педагогическата литература няма 

единно определение за понятието „учебна мотивация”. Обобщено 
мотивацията за учене може да бъде определена като система от мотиви, 

предизвикващи учебна активност.  

Понятията „мотив“ и „мотивация“ могат да се възприемат като 
семантично близки, но не напълно тъждествени. За В. Асеев 

„мотивацията включва в себе си мотиви, потребности, интереси, цели и 

др.“ (Aseev, 1976, p. 7). А. Маркова я определя като „сложна сфера на 

детерминация на поведението на човека“ (Markova, 1980). Според А. 
Армстронг „мотивацията се свързва с обективни фактори, които насочват 

отношението на личността към обществото и социалните явления“ 

(Amstrong, 1993, p. 77).  
Мотивацията е едно от най-широко използваните понятия в 

образователен контекст, има важна „структуроопределяща роля и 

значение по отношение на качеството на обучението в съвременните 

образователни институции“ (Yankulova,2008).  

Настоящият доклад има за цел да представи анализ на резултати от 

анкетно проучване с начални учители във връзка с повишаване на 

познавателната мотивация на учениците от началното училище. 
Целта на анкетата е да установи мнението, отношението и 

нагласите на началните учители относно повишаване мотивацията на 

малките ученици.  
Анкетното проучване е проведено онлайн в периода април – май 

2020 г. в различни общини на област Смолян: Мадан, Рудозем, Златоград, 

Доспат,  Неделино, Баните. Респондентите са 128 учители от област 

Смолян – от 7 общини и  26 училища:  
Община Мадан – 8 училища: СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан, ПГ „В. 

Димитров“, гр. Мадан, ОУ „П. Р. Славейков“, с. Средногорци, ОУ „Н. Й. 

Вапцаров, кв. Шаренска, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Върбина, ОУ 
“В. Левски“, с. Боровина , ОУ „Стою Шишков, с. Търън, ОУ „Хр. Ботев, 
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с. Букова поляна. 

Община Смолян – 7 училища: ЕГ „Иван Вазов“, гр. Смолян, ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци, ПМГ „В. Левски, гр. Смолян, 

ПГИ „К. Маркс, гр. Смолян, ОУ „Св .св. Кирил и Методий“, с. Смилян, 

ОУ „Ив. Вазов“, гр. Смолян, СУ „Св. св. Кирил и Методий, гр. Смолян. 

Община Златоград – 4 училища: СУ „Антим I“, гр. Златоград, ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Долен, ПГ „Христо Ботев“, гр. Златоград, 

СУ „Княз Борис I“, с. Старцево. 

Община Доспат – 3 училища: НУ „Вергил Ваклинов“, гр. Доспат, 
ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно, ПГ „В. Левски, гр. Доспат. 

Община Рудозем – 2училища: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. 

Рудозем и ОУ „Христо Ботев“, с. Елховец. 

Община Баните – 1 училище: СУ „Хр. Ботев“, с. Баните. 
Община Неделино – 1 училище: СУ „Св св. Кирил и Методий“, гр. 

Неделино. 

Анкетата по форма е писмена. Въпросите в анкетната карта (по 

форма са преки) са насочени към получаване на непосредствена 

информация от респондентите. Анкетата, като форма на допитване, е 

проведена задочно – онлайн, като е запазена максимално анонимността 

на респондентите и единствената лична информация, която се изисква, е 

за статус (училището, класа, в който работи, и населено място).  

Включените в анкетната карта 10 въпроса предполагат отговори, 

разкриващи познание, мнение, оценка и отношение по проблема. 
Използвани са два вида въпроси: закрити /5 на брой/ с посочени опции 

– тип „меню-отговори” и открити /5 на брой/ въпроси, на които 

респондентите отговарят в свободна форма. За закритите въпроси /със 
скалирани отговори/, са използвани петстепенни рейтинг-скали /с 

изключение на въпрос 10/. На анкетираните лица е предоставена 

възможност да изразят евентуално и друго мнение. Последните три 
въпроса (въпроси 11, 12 и 13) са свързани с училището, в което преподават 

учителите, с предмета и класа. 

На въпрос 1. Според Вас, учениците харесват ли учебния 

предмет, по който преподавате? 75 от общия брой анкетирани учители 
са отговорили положително с „Да“ – или 59%.  
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Диаграма № 1 

На 2 въпрос: Според Вас, актуален ли е въпросът за повишаване 

на мотивацията на учениците?, особено внимание прави високият 
брой на отговорилите положително, че мотивацията е особено 

актуален, централен или ключов момент в нашето образование, на 

който следва да се обърне сериозно внимание. От общо 128 анкетирани, 

125 от тях са дали положителен отговор, или това са 97%. 

 
Диаграма № 2  

На въпроса: Обсъждате ли с колеги проблема за повишаване 

мотивацията на учениците? 98 (от общо 128) анкетираните учители са 

отговорили положително, като 66 от тях са отговорили, че в голяма 

степен обсъждат с колеги проблема за повишаване на мотивацията 

(51,6%). С отговор „Да, напълно“ са отговорили 32 (25%), 28 са казали 
„Отчасти“ (21,9%), 1 е казал „По-скоро не“ (или 0,8%) и 1 е отговорил с 

59%

21%

13%

3%
1% 1%

1%
1%

Според Вас, учениците харесват ли учебния предмет, по 

който преподавате?

Да/ Ами да

Мисля, че да/Смятам, че да/Мисля 

да/ Да, така мисля/ Да мисля
По-скоро да/ Да кажем 

Не особено/ Няма особено желание

Ако им се предоставя информацията 

по интересен и достъпначин - да
Степентанахаресване е различна

Отчасти 

По-скоро не

97%

1% 1% 1%

Според Вас, актуален ли е въпросът за повишаване на 

мотивацията на учениците?

Да/Особено актуален/изключително 

актуален/Централен/ключов

По-скоро да

Нямат нужда от повишаване 

Не
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друго мнение (или 0,8%). 

 
Диаграма № 3 

На въпрос 4 за синоними на понятието „мотивация“ респондентите 

са разпределили отговорите си по следния начин: Виж Диаграма 4.  

                                            

  

Диаграма № 4 

Доколко са важни  за Вас резултатите на учениците Ви? 45 от 

респондентите  (или 35,2%) са отговорили, че резултатите по-скоро са 

важни, а 83 от тях − че резултатите са много важни, или 64,9% от 
анкетираните учители. 

Активирам/акти

вно участие, 

дейност/активиз

ирам, 

активация, …

Целенасочено 

действие, дейност / 

постигане на цел

27%

Стимул/ стимулирам/ 

подбуда, подбуждам

25%

Интерес, 

желание

12%

Други ( амбиция, страст, необходимост, 

максимални усилия, градация, 

вдъхновение, оптимизирам, 

заангажирам,положително отношение, …

БИХТЕ ЛИ ПОСОЧИЛИ СИНОНИМИ НА ПОНЯТИЕТО 

"МОТИВАЦИЯ" ИЛИ ДУМИ, С КОИТО СВЪРЗВАТЕ 

ТОВА ПОНЯТИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ УЧЕБНАТА 

ДЕЙНОСТ?
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Диаграма № 5  

На въпроса: Кои според Вас, са признаците за демотивираност 

на учениците?  

От посочените признаци, които са доста на брой, се открояват три 

водещи. 51 от анкетираните лица (или 39,8%) са посочили Липса на 
интерес (незаинтересованост)/ незаангажираност/ безралзичие/ апатия/ 

отегчение; 37 – Нежелание за работа или учебна дейност; а 12 от 

учителите са отговорили – Липса на концентрация и внимание/ 

разсеяност. 

 
Диаграма № 6 

На въпроса: Чувствате ли се отговорни, когато не успеете 

достатъчно да мотивирате ученик в часа? 114 от респондентите са 

дали положителен отговор (или 89% от всички анкетирани). 

40%

29%

9%
3%

1%

1%1%

2% 2%

2% 2%

8%

Кои според Вас, са признаците за демотивираност на 

учениците?

Липса на интерес (незаинтересованост)/ 

незаангажи- раност/ безралзичие/ апатия/ отегчение

Нежелание за работа или учебна дейност

Липса на концентрация и внимание/ разсеяност
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Диаграма № 7 

Доста разнообразни отговори са дали респондентите на въпроса: 

Как успявате да създадете и поддържате интерес у учениците си в 

учебния процес? На този въпрос общият брой отговори не са 128, а 181, 

тъй като някои от анкетираните учители са дали повече от един отговор. 

Най-голям процент – 22%, или 40 анкетирани, са посочили Разнообразни 

уроци. Следвани отговори са: разнообразни методи (16 или 9%); ИТ, ИКТ, 
онлайн задачи (14 или 8%); Проектно-базирано обучение и 

изследователски задачи (13 или 7%); Онагледяване/нагледни средства (12 

или 7%); Интересни и разнообразни дейности, задачи (12 или 7%); Игри, 
игрови дейности (12 или 7%); Задачи с практическа насоченост/ 

практическа дейност (10 или 6%); Самостоятелна или групова работа (8 

анкетирани или 4%); Олимпиади и състезания (7 или 4%); Изтъкване на 
важността на предмета и свързването му с нещата от живота (4 или 2%); 

Трудно се създава интерес/ Всеки учебен час е различен (така смятат 4 

или 2% от анкетираните); Използване на шега, хумор (4 или 2%); 

Поощрения (трима или 2%);  Междупредметни връзки (трима или 2%); 
Позитивна среда (трима или 2%); Обратна връзка (двама или 1%); Когато 

ученикът е подкрепян (2 или 1%); Близка комуникация (2 или 1%); 

Отношение на доверие и уважение (двама или 1%); Други (8 или 4% от 
всички анкетирани). 

 
 

Да, разбира се/ 

разбира се

89%

В голяма степен/по-

скоро да

7%

Понякога

1%
Не/ не, особено

3%

Чувствате ли се отговорни, когато не успеете достатъчно 

да мотивирате ученик в часа?
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Диаграма № 8  

На следващия въпрос: Какви методи и техники на обучение за 

повишаване на мотивацията за учене най-често използвате в 

учебните часове? най-много от анкетираните респонденти (41 или 32%) 

са посочили отговор Игри/игрови методи; 39 или 30,1% са посочили 
Беседа/дискусия/разказ/обяснение/дебат/диалог/казус; ИКТ прилагат 34 

от учителите или 26,6 %; следвани от: Интерактивни методи /29 отговора/; 

Нагледни средства (28); Презентации са посочили 20 учители (15,7%); 

Онлайн задачи − 13; Екипна/групова работа – шестима са посочили; 

Състезания и олимпиади − 5; Упражнението е посочено като метод от 

петима, а Самооценката и индивидуалната/диференцирана работа от по 

двама от анкетираните учители. 
Забележка: Анкетираните 128 учители са дали общо 265 броя 
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отговори, тъй като някои от тях са посочили повече от един отговор. 

 
Диаграма № 9 

На въпроса: Как може де се повиши мотивацията у учениците? 
Анкетираните учители проявили изключителна активност. От общо 128 

учители, всеки е дал средно поне пет алтернативи. Най-висок е броят 

отговори за позитивна и подкрепяща атмосфера в класната стая – 117 
или 91,4%, следван от отговорите за разнообразни интерактивни 
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техники и методи на учебна дейност – са дали 108 от анкетираните или 

84,4%; използване оптимално възможностите на ИКТ в учебния час – 
101 или 78,9%; използване на външни стимули като поощрения, оценки, 

награди – 96 учители са посочили, или 75%; включване на учениците в 

състезания, екипни дейности и извънкласни дейности – 93 са посочили 

или 72,7%; личността на учителя – са посочили 92 от анкетираните или 
71,9%; индивидуални цели – 60 анкетирани са посочили като отговор, или 

46,9%; самооценка и саморегулация – 52 от учителите или 40,6%. Някои 

са изразили мнение, че не могат да мотивират някого, който не иска – 2 са 
посочили тази алтернатива, или 1,6% и 1 е изразил друго мнение, или 

0,8%. 

Диаграма №10 

На въпроса: Вие сте учител по…, с най-голям брой от анкетираните 

се оказват начални учители – 37 или 29% и 9 в ГЦОУД или 7%. Т.е. общ 

брой начални учители 46 или 36% от общия брой анкетирани 
педагогически специалисти. По БЕЛ са 18 на брой или 14% от 

анкетираните. Следвани от учители по АЕ – 15 на брой или 11,7%. По 

математика са 12 или 9,3%; по ГИ- 6 или 4,7%; ХООС – 3 или 2,3%; 
Ресурсни учители – 3 или 2,3%; НЕ – 2 или 1,6%; ЧП – 2 или 1,6%; БЕЛ и 

ИЦ – 2 или 1,6%; ИЦ – 2 или 1,6%; БЗО – 2 или 1,6%; ИТ – 2 или 1,6%; 

ФВС – 2 или 1,6%; ИТ и ЧП – 1 или 0,9%; Технологии и предприемачество 

– 1 или 0,9%; ИЦ, ГИ, Технологии и пр., Свят и личност – 1 или 0,9%; 
Етика и философия – 1 или 0,9%; Училищен психолог – 1или 0,9%; 

Физика и астрономия – 1 или 0,9%; ЧП и ХООС – 1 или 0,9%; :Музика – 

1 или 0,9%; философия – 1 или 0,9%; логопед – 1 или 0,9%  и 1 от 
анкетираните не е дал отговор за предмета, по който преподава – или 

0,9%. 
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 Диаграма №11  

Основни изводи от анкетното проучване: 

• По-голямата част от педагогическите специалисти смятат, че 

въпросът свързан с повишаване на мотивацията на учениците е основен в 

образователната ни система; 

• Обсъждат проблема с колегите си и като цяло се интересуват 

живо от резултатите на учениците си от учебния процес; 

• Учителите смятат, че мотивацията може да се повиши основно 
чрез позитивна атмосфера в класната стая, използване оптимално 

възможностите на ИКТ, използване на външни стимули, разнообразни 

интерактивни методи и техники, включване на учениците в различни 
състезания. Всичко това показва, че на учителите не им липсва добра 

теоретична подготовка. Прилагат се главно външни стимули за 

мотивация.  

• Методите, които се прилагат от учителите-респонденти са 
главно традиционни, като екипната и индивидуалната работа са доста 

слабо заложени, както и проектно-базираното обучение. На практика 

компютъра се използва главно за онагледяване. Задачите с 

изследователски характер са едва 1%. Теоретично се познават 
интерактивните методи. В подкрепа на този извод е мнението на 

респондентите за въпроса: Как създават интерес у учениците, на който 

най-голям процент – 22% или 40 анкетирани, са посочили Разнообразни 
уроци; следван отговор е чрез разнообразни методи (16 или 9%).  

В обобщение може да се каже, че въпросът касаещ повишаване на 

мотивацията у малките учениците е изключително актуален. 
Мотивацията за учене е компонент от процеса на обучението, като тя 
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оказва въздействие върху неговото качество и ефективност, съобразно 

личностните характеристики на учениците и техните желания за 
удовлетвореност и постижения от учебната дейност. 

Приемаме мнението на Й. Янкулова, според която мотивите за 

учене представляват „осъзнати вътрешни подбуди, детерминирани от 

насочеността към нови знания и от личната удовлетвореност от участието 
в познавателните дейности. Те отразяват общото положително 

емоционално отношение към обучението и обуславят стремежа към 

проникване в същността на изучаваните явления и към своевременното 
преодоляване на възникналите трудности“ (Yankulova, 2008, p. 261). 
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STEM ОБУЧЕНИЕ С РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ –  НАГЛАСИ, 

ЗНАНИЯ И ОПИТ НА ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

Любка Кръстева Алексиева, Илиана Христова Мирчева 

 
PARENT INVOLVEMENT IN STEM EDUCATION: PRESCHOOL 

TEACHERS’ ATTITUDES, KNOWLEDGE AND PRACTICE 

Lyubka Krasteva Aleksieva, Iliana Hristova Mirtschewa 

 

Abstract: Early STEM education has a great potential to support children's 

development in building their knowledge, in designing, discussing and testing ideas 

and finding solutions to different problems. Teachers have an essential role in the 

STEM process, but this role is shifted from the traditional leading role to a supportive 

facilitating role. In order to extend learning beyond the classroom and create positive 

experiences for children, a key factor is the involvement of parents in this process. 

Parent involvement could be seriously influenced by the knowledge, attitudes and 

practices of preschool teachers, and therefore their exploration is very important. It 
could help for planning and designing more effective training for preschool teachers 

both during their academic preparation and within qualification courses. Accordingly, 

this paper presents the results of a study with preschool teachers within the framework 

of the Erasmus+ European multilateral project "STEM for preschool children and their 

parents" (PARENTSTEM) (2018-2021). The primary goal of this project was to 

increase parental involvement in preschool STEM education, focusing on families of 

lower socioeconomic status. Implementation of project’s objectives aimed to expand 

the conceptual and pedagogical knowledge of preschool teachers in STEM through 

conducting various teacher trainings and developing intellectual products. This study 

attempts to identify teachers' prior knowledge, awareness and attitudes towards the 

conceptualization and pedagogy of STEM with parental involvement, and to discover 

the relative influence of the project activities on them. The results of the study 
demonstrate the need for preschool teacher trainings in the area of parent involvement 

in STEM, and outline the main points that should be considered in the construction of 

STEM courses designed for preschool teachers. 

Keywords: STEM education, parent involvement, early STEM education, 

preschool teachers 

 

Въведение 

• Какво е СТЕМ? 

Идеята за STEM обучение се появява през 1990 година, когато 

Националната фондация по наука (National Science Foundation) на САЩ 

предлага обединяване на различни области на човешкото познание с цел 
доближаване на обучението до живота и подобряване на шансовете за 

успешно упражняване на професиите. Абревиатурата представлява 

следната комбинация: S – Science (природни науки); T – Technology 
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(технологии); E – Engineering (инженерство); M – Mathematics 

(математика). 
Първоначално идеята се насочва към ученето в гимназията и 

прогимназията. След това се адаптира към обучението в началното 

училище. Постепенно се очертава и идеята за интегрирането на STEM в 

образованието от ранна детска възраст, което има висок потенциал да 
подпомогне развитието на децата в изграждането на техните собствени 

знания, в проектирането, обсъждането и тестването на идеи и намирането 

на творчески решения на различни проблеми (Moomaw and Davis, 2010; 
Jackson et al., 2011; Malinova & Mihaylova, 2022). STEM в детската градина 

не е обвързано с необходимостта от лаборатории, роботи, компютри и 

скъпи дидактични средства. С помощта на материали от всекидневието 

става възможно обвързването на STEM с теми, които са близки до детския 
свят. По този начин околната действителност става по-разбираема, а 

научното познание се поднася неусетно, формират се редица ключови 

компетентности. Тук значима роля има учителят, който променя своята 
традиционна роля и се превръща в посредник и модератор (McClure, 2017; 

Gatling, 2016; Anderson, 2002). Нетрадиционната роля на учителя в STEM 

обучението и значимостта на участието на педагога при изграждане на 
скелето на обучението се изтъкват от Алексиева, Мирчева и Радева 

(Aleksieva, Mirtschewa & Radeva, 2021).  

• Роля на родителите 

За структурирането и ефективното реализиране на идеята за STEM 

обучение в ранна детска възраст, за стимулиране на детското развитие 
изключително важна роля играе участието на родителите (Thomas et al., 

2020). Родителското участие има голямо значение и може да се вплете в 

разнообразни дейности. На въвличането на родителите в учебния процес 
специално внимание отделя Герт Дрисен в своята студия „Участие на 

родителите – видове и ефективност“ (Driessen, 2021). В литературния 

преглед, направен в студията, авторът представя редица изследвания 
(Barger et al., Smit et al., Fox & Olsen), насочени към възможната роля на 

родителите в обучението. Една от основните класификации относно 

типовете родителско участие, която Дрисен представя, е теорията на 

Епщайн (Epstein et al, 2002; цит. по Driessen, 2021, p. 11). Според нея се 
очертават шест типа на интегриране на родителите в програми за 

партньорство в сферата на образованието. Моделът на Епщайн е описан в 

българската литература от И. Иванов (2011). 
Подробно описание на теорията на Епщайн прави и Шенил Юнлю 

Четин (Ünlü Çetin, 2020) в статия в сборник по проект PARENTSTEM, 

пряко свързан с изследването, което ще бъде представено в настоящата 

статия. Тъй като основна част от изследването се основава на тази теория, 
ще направим кратко представяне на идеите на автора. Юнлю Четин 

предлага и конкретни примерни STEM дейности за интегриране на 
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родителите в образователния процес в детската градина към всеки от 

основните типове, предложени от Епщайн. Моделът на Епщайн съдържа 
шест основни типа дейности, които улесняват интегрирането на 

родителите в образователния процес. Те могат да бъдат проследени в 

таблица 1. 

Таблица 1.  

Модел на Епщайн (по Ünlü Çetin, 2020, 99-101) 

Тип 

дей-

ност 

Участие на 

родителите 
Примерни STEM дейности 

Р
о
д
и

т
ел

ст
в

о
 

Това е първото ниво 

на участие на 

родителите, което се 

отнася до усилията им 

да осигурят 

благоприятна среда за 

развитието на техните 

деца. 

 

• Предоставяне на информация и 

предложения за условията в домашната 

среда, които подкрепят STEM обучението 

• Осигуряване на семинари, 

видеоклипове или телефонни съобщения за 

домашно STEM обучение 

• Предоставяне на STEM-учебни 

дейности за родители (STEM курсове, 

родителски програми STEMeducation) 

К
о
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

 

На това второ ниво 

родителите общуват с 

учителя и 
училището/детската 

градина на детето си 

относно неговия 

напредък в 

училище/детската 

градина и 

образователните 

програми. 

 

• Осигуряване на програмни политики 

относно ученето и преподаването на STEM 

• Предоставяне на информация за 
интересите, способностите или 

постиженията на детето в областите на 

STEM 

• Използване на бюлетини, 

информационни листове или училищното 

информационно табло за повишаване на 

осведомеността на родителите за важното 

значение на STEM и важното значение на 

тяхното участие в STEM обучението 

Д
о

б
р

о
в

о
л

ч
ес

т
в

о
 На това ниво се 

очаква родителите да се 

включват като 

доброволци в дейности, 
предложени от 

учителите или 

училищата/детските 

градини. 

• Покана към родителите да дойдат на 

клас и да участват в STEM дейности 

• Събиране на информация за силните 
страни на родителите в областите на STEM и 

включване на тези силни страни в процеса на 

преподаване на STEM 

• Покана към родителите да помогнат на 

учителя с посещенията извън училище, 

свързани със STEM 
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У
ч

ен
е 

у
 д

о
м

а
 

На това ниво се 

очаква родителите да 

участват в учебните 

занимания на децата у 

дома. 

• Предоставяне на информация на 

родителите за уменията, които се развиват 

чрез ранното STEM обучение 

• Предоставяне на информация за 

начините за подпомагане на STEM 

обучението у дома чрез ежедневни дейности 

• Предоставяне на поетапна информация 

за това как да участват в специално 

структурирани STEM дейности 

• Изпращане в дома на детето на научни 
комплекти, които изискват съвместните 

усилия на родителя и детето 

В
зе

м
а
н

е 
н

а
 

р
еш

ен
и

я
 

За постигане на успех 

на това ниво е 

необходимо 

установено 

партньорство между 

училището 

училището/детската 

градина и родителите. 

Предоставяне на възможности родителите 

да бъдат включени в определянето на 

училищните политики (или тези на детските 

градини) относно STEM 

Насърчаване на родителите да създадат 

родителска STEM организация 

С
ъ

т
р

у
д
н

и
ч

ес
т
в

о
 с

 

о
б
щ

н
о
ст

т
а
 

На това ниво 

учителят и 

училището/детската 
градина се опитват да 

направят връзка между 

ресурсите на 

общността и 

родителите. 

 

Предоставяне на информация на 

семействата относно дейности на общността, 

свързани със STEM 
Укрепване на връзката между родители и 

НПО, които работят за STEM обучението на 

децата  

Предоставяне на информация за това как да 

се използват ресурсите в населеното място, 

като музеи, научни изложби и научни 

центрове, за да се подкрепи ангажираността 

на децата със STEM.  

Контекст на изследването 

Основавайки се на модела на Епщайн, екипът на Еразъм+ проект 

PARENTSTEM (STEM за деца в предучилищна възраст и техните 

родители) №2018-1TR01-KA203-059568, обърна специално внимание на 
участието на родителите в образователния процес. Неговата основна цел 

беше да увеличи участието на родителите с по-нисък социален статус в 

STEM обучението на техните деца, като също така разшири 

концептуалните и педагогически познания на предучилищните педагози 
относно STEM с родителското участие. Така в рамките на проекта бяха 

проведени три обучения за предучилищни педагози (LTTs – 

Learning/Teaching Trainings), от които две международни (с партньори от 
5 държави – Турция, Испания, Дания, Германия и България) и по едно 

национално обучение за всяка страна. Тази статия се фокусира върху 

дейностите в България, в рамките на които Софийският университет „Св. 

Климент Охридски” в партньорство с две детски градини (една столична 
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и една в малко населено място с деца в по-нисък социално-икономически 

статус) проведе присъствено STEM обучение на учители през юни 2019 г. 
През септември 2019 г. същите български предучилищни педагози 

участваха в международно присъствено обучение на учители в Манреса и 

Барселона (Испания), а през март 2021 г. в последния международен 

онлайн LTT с организатор – партньорът по проекта от Германия. 
Продължителността на всички LTT беше четири дни по предварителния 

график. Обученията имаха за цел да повишат знанията на учителите за 

педагогическото съдържание по STEM, да развият и усъвършенстват 
уменията им за проектиране на STEM дейности, включително с участието 

на родителите (основани на теорията на Епщайн). В помощ на обучението 

на учителите беше предоставено ръководството PARENTSTEM, което 

разглежда ключовите моменти в STEM образованието в ранна детска 
възраст (първият интелектуален продукт от проекта). За измерване на 

резултатите от тези обучения бяха проведени предварителни и 

последващи полуструктурирани интервюта с учители. Те изследваха 
знанията, нагласите, практиката и собствената ефективност на учителите 

за проектиране и прилагане на STEM уроци и дейности с участие на 

родителите. В предходно проучване (Aleksieva, Mirtschewa & Radeva, 
2021) изследвахме компетентностите и перспективите на 

предучилищните педагози за провеждане на STEM дейности, без да се 

фокусираме върху родителското участие. Като продължение, това 

проучване цели изучаването на знанията, нагласите, опита и 
самоефективността на учителите в STEM обучение с родителско участие 

и как те се променят след провеждането на съответните обучения на 

учителите участници. Предварителните знания и нагласите на учителите 
предоставят важни насоки за разглеждане на структурата и съдържанието 

на обучението на учителите. Резултатите и ефектът от обученията 

(открити в анализа на финалните интервюта) могат да послужат като 
основа за разработване и подобряване на програмите за обучение на 

учители във висшите учебни заведения. 

Методология на изследването  

Метод на изследване: В рамките на проекта PARENTSTEM бяха 
предвидени и проведени предварителни и последващи полу-

структурирани интервюта с учителите от детските градини – участници в 

проекта. Целта на тези интервюта беше да идентифицират относителното 
влияние на LTTs, ръководството PARENTSTEM и приложението на 

дейностите по проекта върху знанията, информираността и нагласите на 

учителите към тяхната обща STEM концептуализация и практика, както 

и към включването на родителите в нея. 

Цели на интервюто 

Основна цел на интервютата с учители беше да се установят 

промените в техните педагогически и концептуални разбирания за STEM 
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обучение с родителско участие, дължащи се на проведените обучения и 

проекти дейности. Затова основните изследователски въпроси са 
свързани с влиянието на проектните дейности и интелектуални продукти 

(обучения на учителите, приложени на STEM дейности, базирани на тях, 

PARENTSTEM ръководство) и са фокусирани върху следното:  

1) Какви са нагласите, знанията и опитът на детските учители за 
STEM обучение с участие на родителите?  

2) Доколко способни и уверени са учителите да планират и 

провеждат STEM дейности с участие на родителите преди и след проекта 
PARENTSTEM? 

3) Как нагласите и практиките на детските учители за планиране и 

провеждане на STEM дейности с участие на родителите са се променили 

след проведените обучения? 
4) Какви са потенциалните възможности и предизвикателства за 

приложението на STEM дейности с участие на родителите? 

Инструментариум 
Протоколите за интервютата бяха изготвени от екипа на проекта 

чрез колаборация между всички партньори. За предварителните и 

последващите интервюта бяха използвани протоколи с еднакво 
съдържание от 4 основни категории с основни и задълбочаващи въпроси, 

а именно:  

1) Значение на STEM обучението (тази част цели да установи 

различните значения, които детските учители влагат в STEM обучението); 
2) STEM обучение и практика в предучилищното образование (тази 

част се опитва да установи наличните практики на учителите по STEM); 

3) Участие на родителите в STEM дейности в предучилищното 
образование (тази част се опитва да открие гледната точка и опита на 

учителите за включване на родителите); 

4) Предишен опит/лична и професионална информация (този 
раздел е свързан с професионалния опит на учителите и контекста на 

съответната детската градина). 

За разлика от предходното ни изследване, чийто фокус беше върху 

първите две категории,  акцентът в това изследване е върху третата 
категория (Участие на родителите в STEM дейности в предучилищното 

образование) и в него се разглеждат основно отговорите на учителите на 

въпросите от нея. Тази част включва 7 основни отворени въпроса, от 
които два свързани със знания и компетентности на учителите, три 

свързани с отношенията и нагласите им, един за определяне на 

самоефективността и още два за опита и практиката на учителите. 

Процедура 
Предварителните интервюта бяха проведени през юни 2019 г., а 

последващите интервюта – през май 2021 г. Всички интервюта бяха 

проведени присъствено и надлежно протоколирани чрез запис на 
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диктофон и записки в индивидуални протоколи. Продължителността на 

различните интервюта беше между 15 и 20 минути. Всеки от записите 
беше транскрибиран и впоследствие анализиран чрез дедуктивен анализ. 

Отговорите на учителите бяха разпределени в предварително 

дефинираните категории, съобразно протокола. Всеки учител получи 

идентификационен номер, чрез който да се сравнят предварителните и 
последващите отговори. Данните за всяка от категориите бяха 

анализирани качествено и дискутирани съобразно предварително 

зададените цели. За всяка категория бяха направени съответните изводи и 
заключения по отношение на промените в знанията и нагласите на 

учителите към STEM, дължащи се на дейностите по проекта 

PARENTSTEM.  

В периода между предварителните и последващите интервюта, 
учителите от двете детски градини – участници в проекта, взеха участие 

в общо три LTT (виж информацията във въведението), базирани на 

интелектуалните резултати от проекта. Първият интелектуален резултат 
от проекта PARENTSTEM – Ръководство за PARENTSTEM беше на 

разположение на учителите в края на 2020 г. Освен това 12 STEM 

дейности, разработени от българския екип по проекта като предложение 
за включване в друг интелектуален продукт (Наръчник с PARENTSTEM 

дейности, отворен образователен ресурс и е достъпен на следната връзка: 

http://parentstem.kku.edu.tr/bg/outcomes-bg/), бяха обсъдени с учителите и 

някои от тези дейности бяха пилотирани с деца в присъствен формат. През 
юли, август и октомври 2019 г. (след Националната STEM LTT) бяха 

пилотирани три дейности с родители и деца в двете детски градини, 

участващи в проекта. Останалите дейности бяха представени по време на 
девет онлайн обучения с учители и родители в периода февруари – май 

2021 г. 

Участници 
Участници в проекта бяха учители от две детски градини от 

различен тип – столична детска градина (гр. София) и детска градина в 

малко населено място (с. Лехчево, Северна България).  

В предварителното интервю участваха 7 предучилищни педагози. 
Двама от тях бяха и директори на двете детски градини – участници в 

проекта. В последващите интервюта участваха само 5 респонденти 

(включително двамата директори). Всички участници в изследването бяха 
жени. Трима от седемте предварително интервюирани бяха от детска 

градина в с. Лехчево и четирима от столичната детска градина. За пост-

интервюто две учителки от ДГ Лехчево отпаднаха от предвидения брой 

поради съкращения в детската градина. За целите на това проучване бяха 
анализирани само валидните данни на петимата учители, които участваха 

и в двете интервюта (предварително и последващо). Данните в таблица 2 

показват техния професионален опит. 

http://parentstem.kku.edu.tr/bg/outcomes-bg/
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Таблица 2.  

Професионален опит на участниците 

Идентифика-

ционен номер 

на учителя 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 

Интервю Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. 

Преподавателск

и опит (години) 
22 год. 24 год. 22 год. 24 год. 10 год. 12 год. 39 год. 42 год. 2 год. 4 год. 

Опит в 

преподаване на 

STEM (год.) 

Няма 2 год. Няма 2 год. Няма 2 год. Няма 2 год. Няма 2 год. 

Квалификацион

ни курсове 

(брой) 

Повече 

от 10 

Повече 

от 10 

Повече 

от 10 

Повече 

от 10 

Около 

5 

Около 

8 

Повече 

от 10 

Повече 

от 10 

Около 

3-4 

Около 

5 

STEM 

квалификацион

ни курсове 

(брой) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

От тези данни е видно, че в началото на проекта учителите имат 

разнообразен като продължителност преподавателски опит, но нямат 

опит с преподаване на STEM. Въпреки, че повечето от тях са провели 
голямо количество квалификационни курсове, никой от тях не е 

провеждал такива по STEM.  

Данните за детските градини по отношение на вида, културата и 

социално-икономическата среда, в която работят интервюираните 
учители, са представени в Таблица 3, тъй като това е релевантна 

информация за опита и контекста на всеки учител.  

Таблица 3.  

Характеристики на детските градини, в които работят участниците 

Идентификаци-

онен номер на 

учителя 
T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 

Интервю Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. Предв. Посл. 

Информация за детската градина 

Вид детска 

градина (вид на 

населеното 

място, брой деца)  

В малко 

населено 

място, среден 

брой деца 

Столична, 

среден брой 

деца 

Столич

на, 

среден 

брой 

деца 

Столична, 

много голям 

брой деца 

Столична, 

среден брой 

деца 

Столична, 

среден брой 

деца 

Образователна 

среда 

Традиционна В процес на 

иновации 

В процес 

на 

иновации 

Традиционна  В процес на 

иновации 

В процес на 

иновации 

Социално-

икономическа 

среда на 

учениците в 

детската градина 

Семейства с 

нисък доход 

Семейства с 

нисък и 

среден доход 

Семейства с нисък и 

среден доход 

Семейства с 

нисък и 

среден доход 

Семейства с 

нисък и 

среден доход 

Учител 3 (T3) смени работното си място по време на проекта, но все 
пак остана участник в него, като изпълняваше STEM дейности в своята 

група. Следователно данните за T3 в Таблица 3 се различават в частите за 
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предварително и последващо интервю. 

От данните в таблицата по-горе става ясно, че и в двете детски 
градини основният контингент е от деца в семейства с по-нисък социален 

статус, което е и целева група на проекта. Учителите от столичната детска 

градина я определят като такава в процес на иновации, докато детската 

градина от малкото населено място е определена като традиционна.  

Резултати и дискусия 

А) Знания, опит и нагласи на учителите към родителското 

участие в STEM обучението – резултати от предварително интервю 

• Знания на учителите за родителското участие в STEM обучението 
В предварителното интервю интервюираните учители не 

демонстрираха добро познаване на същността на родителското участие в 

STEM обучението, когато бяха помолени да дадат подходящ пример за 

такова. Четирима от тях дадоха примери за работилници, които са 
провеждали в детската градина, и всички те бяха свързани с готварство. В 

тези примери учителите акцентираха върху участието на родителите като 

помощници на децата, които биха ги напътствали така, както прави 
учителят. Директорът на детска градина в малко населено място спомена 

годишните тематични родителски срещи, на които родителите пряко 

помагат на учителите в дейности, в които децата създават различни 
артефакти. Информацията, която учителите споделиха дава основание да 

се предположи липсата им на знания за същността на STEM и участието 

на родителите в него. Тези открития не са изненадващи, предвид факта, 

че интервюираните учители в началото на проекта не са наясно какво е 
STEM (Aleksieva, Mirtschewa, Radeva, 2021), и дори да разбират 

различните нива на родителско участие, не са запознати със спецификите 

на STEM обучението, за да определят ефективното включване на 
родителите в него.  

• Нагласи на учителите в родителското участие в STEM 

обучението 

Всички учители отчитат участието на родителите в STEM дейности 
като потенциално предимство. Според тях това би помогнало на 

родителите да разберат какво се прави в детската градина и какво и как 

учат децата им (3 от 5 учители споменават това). Както сподели най-

младата учителка (Т5): „Ползите са, че родителите могат да видят 
какво се случва в детската градина, как децата им се справят в различни 

ситуации и дейности” (Т5). Директорката на столичната детска градина 

отчете присъствието на родителите като успокояващ фактор за децата, 
които според нея ще се чувстват по-уверени, ако родителите са наблизо. 

Двама от учителите (T1 и T3) не посочиха никакви недостатъци по 

отношение на участието на родителите, докато другите трима откроиха 

като недостатък възможната липса на желание или на време за участие на 
родителите. Всъщност липсата на време или желание не може да се 
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определи като недостатък на участието на родителите, а по-скоро като 

бариера пред него. 
Учителите бяха попитани и дали откриват необходимите STEM 

компетенции у родителите, като двама отговориха положително, 

посочвайки родители с професия в областта на STEM. 

Всички учители споделиха, че се чувстват комфортно да си 
сътрудничат с родителите. Учителят с най-дълъг професионален опит 

дори сподели, че: „Родителите ни са чудесни – имаме силна връзка, 

основана на доверие с тях. Разчитаме много на тях.” Тези нагласи на 
учителите бяха добра основа за началото на изпълнението на дейностите 

по проекта. 

• Практика и опит на учителите в родителското участие в STEM 

обучението 

Очаквано, предвид познанията и опита на учителите в STEM в 
началото на проекта, нито един от тях не си беше сътрудничил с родители 

в STEM дейности. Тъй като учителите нямаха опит, те само предположиха 

какви ресурси биха им били необходими за тази цел. Предложенията им 
бяха свързани главно с необходимите материали за отделните STEM теми 

– нещо специфично, което родителите да донесат от вкъщи (T1, T3, T4) и 

нуждата от съдействие от екипа на детската градина (T2 и T5). От 
уточняващите въпроси стана ясно, че за последното учителите имаха 

предвид асистенцията на друг учител или колега, заедно с когото да 

проведат съответната дейност.  

• Самоефективност на учителите с родителското участие в STEM 

обучението 
За да определят своята ефективност, учителите бяха попитани дали 

се чувстват компетентни да включат родителите в STEM дейности. 

Единствено директорът на детската градина в малко населено място 
отговори отрицателно. Останалите четирима учители изразиха 

увереността си, но както T4 обясни: „Докато аз се уча, родителите също 

ще се учат! Моята увереност ще им даде спокойствие.“ Най-младата 
учителка обърна внимание, че трябва да натрупа повече опит, за да се 

чувства достатъчно компетентна. Доколкото тези учители не са имали 

опит в STEM дейности, в техните отговори се открива по-скоро чувството 

на компетентност за включване на родителите в обучението на децата по 
принцип, а не конкретно в STEM дейности. 

Б) Знания, опит и нагласи на учителите към родителското 

участие в STEM обучението – резултати от последващо интервю 

• Знания на учителите за родителското участие в STEM обучението 
По отношение на знанията на учителите за участието на родителите 

в STEM, в края на проекта повечето от тях (4 от 5) дадоха подходящи 

примери за участие по време на дейностите, предимно в областта на 

доброволчеството. Всички те изтъкнаха важността на факта, че трябва 
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изрично да се обясни на родителите, че тяхната роля в STEM дейностите 

трябва да бъде подкрепяща, а не водеща. Това означава, че на този етап 
учителите вече ясно идентифицират собствената си роля и ролята на 

родителите в процеса на STEM обучение. T3 отбеляза, че не е успяла да 

включи родителите директно в рамките на проектните дейности поради 

обстоятелствата, наложени от пандемията, но ги е включила преди 
провеждането на планираните STEM дейности (в подготовката на детето 

им или в подготовката на ресурсите за дейността, т.е. включването отново 

е реализирано в сферите Доброволчество и Учене от дома по модела на 
Епщайн). 

• Нагласи на учителите в родителското участие в STEM 

обучението 

Всички интервюирани смятат участието на родителите за полезно, 

защото „родителите могат да приложат и разберат идеята за STEM и 
след това да я приложат у дома, подкрепяйки децата си в тази посока“ 

(T1) и също „когато родителите се включат в образователния процес, 

децата се чувстват по-добре” (T3). Недостатъците, споменати от 
учителите, бяха свързани със ситуации, в които родителите са се опитвали 

да кажат на децата какво да правят, вместо да ги оставят да 

експериментират сами (T4), с нежелание за участие (T2), а T1 обърна 
внимание, че ситуация, каквато е пандемията, може да се окаже основна 

пречка за включването на родителите. Отношението на учителите към 

участието на родителите показва ясно техния натрупан опит в тази посока 

по време на проекта – както посочените предимства, така и описаните 
недостатъците показват, че те са имали такава практика и разбират 

потенциалните ползи и проблеми от родителското участие в STEM 

дейности. 
Всички учители споделиха, че са открили STEM компетентности в 

много от родителите – това вероятно означава, че по време на проектната 

работа са се интересували и са идентифицирали специфичните умения на 
родителите, свързани със STEM, независимо от професията им. 

Повечето от учителите (4 от 5) изразиха, че се чувстват комфортно, 

докато си сътрудничат с родителите (основно поради натрупания опит). 

Единствено директорката на столичната детска градина сподели, че не се 
чувства много комфортно, тъй като наблюденията ѝ са, че родителите 

наблягат повече на грижите за децата (хранене, сън и др.), отколкото на 

възпитанието и обучението, поради което според нея, те не са толкова 
склонни да участват в иновационни образователни дейности. Вероятно 

нейните наблюдения са свързани предимно с административната ѝ 

позиция, тъй като учителите от нейната детска градина не изразиха 

подобни опасения.  

• Практика и опит на учителите в родителското участие в STEM 
обучението 

Всички интервюирани учители споделиха, че поради 
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обстоятелствата, свързани с пандемията, са включвали родителите по-

рядко в съвместни STEM дейности. За повечето от тях (4 от 5) това се е 

случвало едва 3−4 пъти през последната година. Никой от учителите не 

изрази мнение, че има нужда от някакви специални ресурси за 
сътрудничеството с родителите (с изключение на материалите, 

необходими за самата STEM дейност). Мнението на учителите след 

натрупания от тях опит може да се определи от казаното от най-младия 
учител (T5): „Имам нужда само от желанието на родителите да се 

включат.“ 

• Самоефективност на учителите с родителското участие в STEM 

обучението 

Всички интервюирани учители споделиха, че се чувстват 
компетентни да включат родителите в STEM обучението. Те вярват, че 

могат да им обяснят всичко необходимо и също така могат да 

експериментират заедно с тях. Директорката на столичната детска 
градина дори даде пример с неотдавнашен успех при включването на 

родители, с които заедно с децата са създали малка биоградина в двора на 

сградата на детската градина.  

В) Влияние на обучението и дейностите от проекта ParentSTEM 

върху знанията, опита и нагласите на учителите към родителското 

участие в STEM обучението 

В началото на проекта (според предварителните интервюта) нито 
един от учителите не демонстрира добри познания относно участието на 

родителите в образователния процес, но всички те изразиха 

положителното си мнение, че това може да бъде предимство. На този етап 
те все още не откриваха конкретни недостатъци, свързани с участието на 

родителите в STEM дейностите. Добра отправна точка за работата по 

проекта беше фактът, че всички учители се чувстваха комфортно да си 

сътрудничат с родителите и се определяха като способни да ги въвлекат в 
нови видове дейности, въпреки че никой от тях нямаше такъв опит по 

отношение на STEM. 

Изпълнението на проекта PARENTSTEM промени значително не 
само знанията на учителите, но и всички други аспекти относно 

родителското участие в STEM. Всички учители демонстрираха 

повишаване на своите компетентности, като отбелязаха важни елементи 
в процеса на включване на родителите като предварителните срещи с тях 

с цел разясняване на спецификата на STEM. Изразеното отношение на 

учителите към участието на родителите демонстрира техния опит в него 

и положителното му влияние върху техните възгледи. Също така в 
рамките на проектите дейности те откриха STEM компетенции в много от 

родителите, което за разлика от началото на проекта предполага, че са ги 

търсили целенасочено. Освен това почти всички учители (4) споделиха, 
че се чувстват комфортно, докато си сътрудничат с родителите в STEM 



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

47 
 

дейности. 

За съжаление, по отношение на практиката учителите нямаха 
достатъчно възможности за развитие поради пандемията от COVID-19, но 

въпреки това те успяха да ангажират родителите в различни видове 

участие (напр. учене у дома, доброволчество, комуникация). Като основен 

фактор, определящ успеха на участието на родителите, респондентите 
посочиха самото им желание, което трябва да бъде подкрепено със 

смислено обяснение на същността на STEM обучението. Всички те 

изразиха своята самоувереност в реализирането на този процес и 
потвърдиха, че са компетентни в тази дейност. 

Не се установиха значими разлики в двата контекста – столична 

детска градина или детска градина в населено място, с изключение на 

честотата на практикуване на STEM дейности, която е по-често в 
столичната детска градина. 

В съответствие с предходното ни изследване (Aleksieva, Mirtschewa, 

Radeva, 2021), според анализа на данните от интервютата, обучението на 
учители по проекта PARENTSTEM е изиграло важна роля не само за 

въвеждането на STEM подхода в българските детски градини участници 

в проекта, но и за включването на родителите в STEM дейностите, тъй 
като е насърчило знанията и практиките на учителите по отношение на 

STEM с родителско участие. Предучилищните педагози участници в 

проекта се запознаха в дълбочина със STEM и неговото приложение в 

детската градина с участие на родителите, оценявайки критично 
потенциалните му предимства и недостатъци. В края на проекта те 

демонстрираха ентусиазма и повишените си компетентности относно 

включването на родителите в STEM дейности, обогатявайки ги със 
специфичните модели на този тип взаимодействие. Учителите 

демонстрираха и по-доброто разбиране на своята роля и тази на 

родителите при прилагането на подхода STEM (McClure, 2017; Gatling, 
2016; Anderson, 2002), в сравнение с по-водещата им роля в 

традиционните подходи. 

От разликата в отговорите на учителите в предварителните и 

последващите интервюта ясно се очертава ролята на проекта 
PARENTSTEM за повишаване на компетентностите на учителите за 

планиране и провеждане на STEM дейности с участие на родителите. 

Единствено като не толкова силно повлияни могат да се отчетат техните 
нагласи, които бяха позитивни от самото начало, но с добавяне на 

съответните компетентности подпомогнаха и самоефективността на 

учителите. Според предварително заложените в проекта цели и съобразно 

заключенията от анализа на проведените предварителни и последващи 
интервюта с 5 детски учители участници в проекта, обученията и 

интелектуалните продукти, предоставени им в рамките на проекта 

PARENTSTEM, са подкрепили успешното разбиране и прилагане на 
STEM обучение с участие на родителите. 
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Ограничения на изследването  

Настоящото изследване има своите специфични ограничения. 
Едното от тях е малкият брой на участниците, които първоначално бяха 

седем, но поради промяна в заетостта на двама от тях, се наложи да бъдат 

намалени до пет. Броят на респондентите не е представителен, но дава 

задълбочена представа за знанията, перспективите и практиките в двете 
детски градини (столична и такава в малко населено място) преди и след 

проведените обучения за учители. Освен това включването на 

директорите на двете партниращи детски градини даде доста широка 
перспектива към нагласите и практиките в управляваните от тях 

предучилищни заведения. 

Другото ограничение беше свързано с обстоятелствата около 

COVID-19, които промениха формата на третото обучение на учителите в 
онлайн. Локдауните по време на проекта също така попречиха на 

присъственото изпълнение на повечето от планираните STEM дейности, 

което повлия и на взаимодействието между учителите, децата и 
родителите. Въпреки това, дори при тези обстоятелства, обученията по 

проекта и последващите дейности показаха своето положително 

въздействие върху изследваните параметри. 

Заключение 

Настоящото изследване имаше за цел да установи педагогическите 

и концептуалните разбирания на предучилищните педагози за STEM 

обучение с родителско участие, както и промените в тях, дължащи се на 
проведените обучения и проектни дейности в рамките на проекта 

PARENTSTEM, който е насочен към деца в предучилищна възраст и 

техните родители. За да се идентифицира относителното влияние на тези 
дейности (тренинги с учители, интелектуални продукти като 

ръководството и наръчника с дейности PARENTSTEM, приложение на 

STEM дейности с родителско участие) върху знанията, нагласите, опита 
и самоефективността на учителите, бяха проведени предварителни и 

последващи полуструктурирани интервюта с учителите от партниращите 

детските градини. В тренингите на учителите и артефактите по проекта за 

включването на родителите в процеса на обучение беше използван 
моделът на Епщайн, който включва шест основни типа дейности 

(родителство, комуникация, доброволчество, учене у дома, вземане на 

решение, сътрудничество с общността).  
Предвид провеждането на част от проекта по времето на 

пандемията от COVID-19, част от планираните в рамките на проекта 

PARENSTEM дейности, също бяха повлияни от тази ситуация. За щастие 

тренингите с учители (LTT) не бяха засегнати съществено (само едно 
беше проведено онлайн), но повечето от предварително планираните 

присъствени 12 PARENTSTEM дейности в детската градина трябваше да 

бъдат трансформирани в онлайн обучения. Такива бяха проведени онлайн 
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както с учители, така и с родители, което потенциално оказва влияние 

върху ефективността на взаимодействията и изпълнението на 
предварително поставените цели.  

Анализът на интервютата недвусмислено демонстрира 

необходимостта от обучения на предучилищните педагози по отношение 

на STEM обучението с родителско участие. Явна е и нуждата от STEM 
курсове за продължаваща квалификация на педагозите, включващи както 

концептуални и практически аспекти, така и стратегии за родителското 

участие. Също така академичната подготовка на предучилищните 
педагози трябва да бъде преразгледана по отношение на въвеждането на 

STEM като модерен образователен подход, както и на работата с родители 

и възможностите за тяхното включване в него. Констатациите от 

проучването, както и интелектуалните продукти от проекта биха могли да 
помогнат на преподавателите и обучителите при конструирането на 

подходящи STEM курсове, предназначени за детски учители. Те също 

така биха могли да послужат като основа за по-нататъшно изследване на 
компетентностите и нагласите на предучилищните педагози относно 

родителското участие STEM.  
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INCLUSIVE INTELLIGENCE − A MEANS FOR IMPROVING THE 

QUALITY OF MODERN EDUCATION 

Aleksandar Vasilev Krastev 

 
Abstract: The aspiration to build an inclusive education system, the equal and 

qualitative inclusion of children and students with special educational needs, paved the 

way to the understanding that children's abilities are manifested in a variety of areas 

and with varying degrees of brightness. For pedagogical specialists, the difficulties 

related to teaching and assessment in relation to the state educational standards are 
increasingly noticeable. Individualization and the aspiration to increase the quality of 

education puts all teachers to the task of being supportive, tolerant, and accepting of 

differences. Children and students have their specifics and characteristics such as 

identity, physical and intellectual functioning, religious and cultural affiliation, work 

style, leading intelligence. 

Keywords: inclusive education, inclusive intelligence, diversity, tolerance, 

intelligence. 

Увод 

Приобщаващото образование надгражда интеграцията или 

включването на деца и ученици със специални потребности в 
общообразователните детски градини и училища. В развитите общества 

дълги години е имало дискусии за осигуряването на достъп до масовото 

обучение на всички ученици.  За да се превърнат в приобщаващи, всички 
детски градини и училища са длъжни да предоставят обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. Концепцията за 

приобщаването е посрещната с вълнение от някои и с недоверие от други. 
Философията на процеса е изграждането на приобщаващи образователни 

системи, които да осигуряват качествено образование за всички 

деца. Водещо е разбирането, че когато образованието е приобщаващо, 

това създава условия за гражданско участие, заетост и равнопоставено 
участие в живота. Също така приобщаването цели създаването на 

общност, чувство за принадлежност и съпричастност като гаранция за 

социално равенство и развитие на личностния 
потенциал. Педагогическите специалисти са важна част от тази общност, 

от тях се очаква да ценят и подкрепят многообразието сред децата, 
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независимо дали е основано на различия по пол, етнос, увреждане или 

дарба и др. Уменията за приемане и ценене на многообразието най-общо 
могат да се нарекат приобщаваща интелигентност. 

Какво е приобщаваща интелигентност? 

Социалните и културни промени съвсем естествено се отразяват 

върху образователния свят. Актуалната ситуация изисква нови 
интелигентности, с които да отговорим на промените в обществата. 

Приобщаващата интелигентност е част от социалния домен (област, 

територия) и се стреми да ни направи толерантни като общество, а след 
това и като личности. Приобщаването е съвременна цел, която си поставят 

политиката, икономиката, образованието и културата. То може да бъде 

разглеждано като част от процеса на усъвършенстване на хората и 

обществата, на признаване правото на всеки един от нас да получи 
подкрепа за личностно развитие и да се почувства част от общото, по-

голямо от самия него. За да намери убежище и защита в групата, за да 

реализира себе си и своите умения в полза и подкрепа на самия себе си и 
по този начин и на цялото общество. Времето на хомогенните общества, 

стремящи се към еднаквост или някаква „стандартна норма“, свършва. 

Нормата се разтяга до неузнаваемост, за да побере в себе си всички 
проявления на различието: расово, етническо, полово, сексуално, езиково, 

културно, образователно, религиозно и др. В днешния глобален свят 

различието се почувства реабилитирано и потърси своето право на 

съществуване. Тези промени са плашещи за едни от нас, а за други се 
явяват в ролята на вдъхновение в посока на повече усилия за приемане и 

разбиране на другите. Мнозина се противопоставят на тези промени с 

аргументите, че пазят своите традиции. Доказателство за необходимостта 
от приемане на различието са и думите на испанския философ Хосе 

Ортега и Гасет „Трябва да се научим да уважаваме другите и другото – 

това ще рече, че може и да нямаме право. Трябва да се научим да губим в 
играта – този процес започва към двегодишна възраст“ 

(https://webstage.bg/li-ri-chni-otkloneniya/2152-chovekat-nyama-priroda-

ima-istoriya-hose-ortega-i-gaset.html). Тези думи до голяма степен 

припокриват идеята за онази форма на интелигентност, която трябва да 
развиваме у себе си още от ранно детство, която ще ни научи на приемане 

на другия. Да приемем другия е въпрос на допускане на чуждото мнение 

и гледна точка, това е умение, което се развива и става част от светогледа 
ни наред с развитието на телесната, лингвистичната, логическата, 

музикалната интелигентност, пространствените умения, 

междуличностната, вътреличностната, натуралистичната, 

екзистенциалната интелигентност. Да бъдеш приобщаващо интелигентен, 
е въпрос на пример, обучение и симулиране към приемане правото на 

другия да съществува, мисли, действа по свое усмотрение и смисъл. Дори 

и да не разбираме винаги мотивите на другите, то ние сме длъжни да 
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уважаваме правото им на мнение, избор и смисъл в живота. 

Приобщаващата интелигентност е въпрос на навик, който се заучава като 
всяко друго социално поведение. Превръща се в несъзнателен навик, 

който е моделиран от възрастните чрез техния пример на приемане и 

зачитане на различието. Несъзнателното формиране на нагласи има 

неоспоримо влияние върху бъдещото поведение на подрастващите. 
Алфред Бандура изследва тази специфика в човешкото поведение, която 

доказва, че можем да се учим и без подкрепления, имитирайки и 

синхронизирайки се с примера на света около нас. Той придава основна 
роля на моделирането в придобиването и регулацията на мисълта и 

поведението (Korsini, 1998, p. 90).  

Приобщаваща интелигентност и качество на образованието  

Качественото образование е приобщаващо образование, то създава 
условия за участие на всички деца и ученици според собствените им сили, 

умения и предпочитания. Това е образователна философия, която не е 

основана на принудата, а се опитва да включва децата през интереса им. 
Според Дамянов и Колчакова, „приобщаването не е просто поредната 

програма, която трябва да бъде приложена; това е цялостен подход в 

детската градина и или училището, който осигурява на всеки ученик 
достъп до богат и разнообразен опит“ (Damqnov, Kolchakova, 2021, p. 7). 

Приобщаването е отговорът на движението за правата на човека, което 

поиска равни права за всички хора, независимо от техния пол, раса, 

социално-икономически произход и/или увреждане във всички области 
на обществения живот. Прилагането на приобщаващото образование по 

света варира и използва различни пътищата за реализация.  Никоя 

държава все още не е успяла да изгради училищна система, която да 
отговаря на идеалите и намеренията за приобщаване, както са определени 

от различни международни организации. Европейската агенция за 

специални потребности и приобщаващо образование формулира 
предизвикателствата пред приобщаването: „Дебатът вече не е какво е 

приобщаващо образование и защо е необходимо; ключовият въпрос е как 

да се постигне това“ (https://www.european agency.org/sites/default/). 

  Приобщаването надхвърля идеята за интеграция и включване на 
деца и ученици с увреждания в общообразователната среда, вместо това 

изисква промени в самата образователна система и в хората работещи в 

нея. Промени, които са свързани с развитие в нагласите и разбиранията 
сред педагогическите специалисти, и водят до известно преосмисляне на 

целите на образованието като системата. Това е подкрепа за една нова 

форма на чувствителност и социална интелигентност, свързана със знания 

за взаимодействие с другите. Социално-емоционалните умения са ключът 
към по-качествено и компетентно образование. Все още като основна 

пречка се приема качеството на преподаване. Мнозина от учителите не 

знаят или се страхуват от преподаване на няколко скорости в класната 

https://www.european/
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стая. Често пъти наличието на повече от едно дете със специфики ги 

затруднява и натоварва професионално. Важно е системното развитие на 
приобщаващ капацитет да стане приоритет за всяка детска градина и 

училище, за всеки педагогически екип и отделен специалист. Логично е 

резултатите от приобщаването да зависят и от методите на преподаването 

и различните педагогически практики. Според Нунев „по отношение на 
приобщаването изводите, които идват от българската образователна 

практика, говорят за това, че то започва с признаването на различията 

между децата и учениците“ (Nunev,  2017, p. 13). 

Образователна среда и приобщаваща интелигентност 

Образователната среда е мястото, където децата и учениците 

овладяват социо-емоционални умения и ключови компетентности за 

личностно развитие. Приобщаващата интелигентност има за цел да 
създаде среда, която да мотивира за постижения и развитие силните 

страни на децата. Стремежът към приобщаване включва изграждане на 

сигурна и безопасна среда, която създава условия за качествено обучение. 
Средата играе и ролята на мотиватор, като подкрепя и поощрява ученето. 

Учебната среда може да бъде приобщаваща, ако в нея всички деца и 

ученици се чувстват подкрепени и равноправни сред своите връстници. 
Такава среда се поддържа, когато педагогическите специалисти и децата 

работят заедно с взаимно уважение, търпение и приемане на 

различията. Тоест отново се връщаме към ценността на социалните 

интелигентности, като средство за взаимодействие и взаимен 
просперитет. 

В анкетно проучване, реализирано през 2018 година сред учители в 

основни училища в Плевен, преобладаващият процент от анкетираните 
одобряват и прилагат приобщаващите образователни стандарти.  

Около 73% от тях са на мнение, че училищната среда не е 

достатъчно подкрепяща и трябва да се полагат усилия за подобряване на 
нейното качеството (Krastev, 2018, p. 237). Големият процент от 

педагогическите специалисти са на мнение, че всяко дете може да участва 

в общообразователния процес, ако му бъде осигурена подходящата 

приобщаваща среда. Именно създаването ѝ е голямата цел и стремеж на 
образователната ни система. Това не е само архитектурна, интериорна, а 

и социална среда на толерантност и съвместни преживявания. Среда, в 

която педагогическите специалисти са готови да приемат и работят с 
различието, независимо от неговия произход. Хуманна среда, която 

очовечава образователните институции и се стреми да намалява всяка 

форма на сегрегация. Образование, което не се вълнува от етнос, 

увреждане или различие, а подкрепя всячески личностното развитие на 
децата и учениците като приобщаващо интелигентни личности. 

Заключение: Социо-емоционалните компетентности се моделират 

от най-ранна възраст с помощта на семейството, а след това и на 
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образователните институции и обществото. Качественото образование не 

е въпрос само на достъп или образователна програма, а все повече зависи 
от сигурната образователна среда. Среда, в която възрастните са пример 

и модел за приемане, разбиране и търпимост. Модел, достоен за 

подражание, който чрез съзнателни и несъзнателни средства влияе върху 

подрастващите и формира у тях приобщаващи навици. Успехът в живота 
винаги е свързан с другите и не е достатъчно да сме знаещи и можещи, а 

да умеем да се свързваме с другите и да ги правим наши партньори и 

помощници по пътя на реализирането на целите ни. Нагласите сред 
педагогическите специалисти са отражение на обществените ценности. 

Личният пример и социална интелигентност са от особена важност при 

работата с деца и ученици. Нужно е да се мисли за примера на възрастните 

в училище. Този пример е носител на роли и социални модели, които се 
заучават и стават трайна част от поведенческият и интелектуален 

репертоар на учениците.  
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МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛ НА ИНОВАТИВНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ  
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MONASTERIES IN BULGARIA – A MODEL OF INNOVATIVE 

PEDAGOGICAL PRACTICE IN RELIGIOUS EDUCATION 

Darina Kostadinova Mavrodieva-Kyuchukova, Irina Stoeva Vladimirova, 

Ilonka Hristova Stoyanova 

 

Summary: The aim of innovation in education is to enable students to improve 

their educational performance, their motivation to learn, their participation in school 

life and to develop their creative thinking, different competences and emotional 

intelligence. 

The report presents a model of innovative pedagogical practice, implemented 

through project-based learning, used in an interdisciplinary religion lesson on the topic 

"Monasteries in Bulgaria". The practice was realized with students from the IV a class 

of the "Panayot Volov" Primary School, Varna, studying under an innovative school 
curriculum under the project "Design and Creativity" and attending the school 

"Orthodox Christian Values and Traditions" at the Municipal Children's Complex - 

Varna. The paper focuses on the advantages of the project method, on the inter-subject 

links in religious education, on the integration of non-formal religious education and 

formal school education, and especially on the technology of implementation of the 

approbated practice.  

It is concluded that the applied innovative practice is effective, successful and 

sustainable. It enhances the cognitive and motivational efficiency of the students, helps 

to carry out a comprehensive and in-depth study of the topic, and the project developed 

by the students "Monasteries in Bulgaria" testifies to their information and 

technological literacy, analyticity (critical thinking), creativity and innovation, 
communication and teamwork skills. 

Key words: project-based learning, innovative practice, project, religion, 

computer modelling, e-booklets, monasteries 

 

Въведение 

Основните приоритети на съвременното училище са подобряване 

на качеството на образованието, образователните иновации и високите 
постижения. Класическите форми и методи на обучение не са 

привлекателни за учениците и стават все по-малко ефективни. По тази 

причина се отделя по-голямо внимание на модерните интерактивните 
методи на обучение и интегрирането на информационните и 

комуникационните технологии.   
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Един от инструментите, чрез който иновациите навлизат в 

практиката, за да я трансформират, са проектите. Тяхната ефикасност е 
измерима колкото с високите учебни постижения, толкова и с напредъка 

в социалното съзряване и развитие на всички ангажирани в процеса на 

обучение субекти (Nikolaeva, 2012, p. 25). 

Настоящият доклад има за цел да представи един иновативен 
интердисциплинарен урок по религия, осъществен чрез проектно-

базирано обучение на тема „Манастирите в България“. Темата не е 

включена в учебната програма по религия за 4. клас, но е  съобразена с 
интересите на учениците и е избрана с оглед важността и значението на 

манастирите за съвременното общество не само като паметници на 

българския дух и култура, но и като носители на православната традиция. 

Известно е, че манастирите са тясно свързани с историческата съдба на 
българския народ. Още от създаването си те се превръщат в книжовни 

средища, центрове за култура и писменост и по този начин съхраняват 

националната идентичност през трудни за България периоди. Някои от 
тях съществуват още от византийско време, а други са построени в 

последните години на миналия век, но винаги са били пазители на 

националния дух и самосъзнание. За съжаление само малка част от сега 
действащите манастири са запазили първоначалния си облик, но са 

интересни образци – паметници на архитектурата и изобразителното 

изкуство и един от основните ресурси на религиозния туризъм. Освен 

това предложената тема, позволява да се интегрират различни дейности и 
средства, стимулира творчеството и оригиналността и постигането на 

различни знания, умения и компетенции.  

Методът на проектите 

В обучението работата по учебен проект или проектно-базираното 

обучение е цялостна стратегия за активизиране на познавателния 

потенциал на учениците. То разкрива широки възможности за личностно 
мотивиран и конструктивен процес на усвояване на знания и предполага 

интензивно, целенасочено и „умно“ използване на ИКТ, т.е. при него 

интердисциплинарния подход е задължителен за цялостно и задълбочено 

проучване на темата. 
Много автори определят проектната дейност като алтернатива на 

традиционното обучение, която има доказано положително влияние и се 

приема добре и с желание от учениците. При този метод се постига 
многообразие в преподаването и обучението, а постоянно променящите 

се обстоятелства, задачи, истории и сценарии, близки до реалния живот и 

обкръжаващата среда,  стимулират и мотивират учениците за активно 

участие в образователния процес. 
Проектно-базираното обучение има огромен потенциал на метод, 

развиващ ключовите компетентности (включени и в новите учебни 

програми) и уменията на XXI век. Уменията, които би следвало да 
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притежават ученици и учители при проектно-базираното обучение, са 

умения за работа по проект – умения за планиране, организиране и 
осъществяване на проектната дейност и за представяне и оценяване на 

крайния резултат от нея; дигитални умения, което включва и 

информационна грамотност, и социални умения – умения за общуване, 

както в реална, така и в дигитална среда (Dimitrova, 2021, p. 138). 
Проектите, които се възлагат на учениците, имат коренно различно 

предназначение в сравнение с това на възрастните. Те не преследват 

обществено значими цели и резултати, а се използват като форма за 
усвояване на нови знания и развитие на компетентностите на децата. 

(Ivanova, 2012, p. 30) Целта при метода на проекта е не толкова да се 

избере и разреши определен проблем, а учениците да разберат колкото се 

може повече негови аспекти. (Legkostup ,2013, p. 212) Използването на 
проектния метод в обучението допринася за повишаване на 

познавателния интерес и активност на учениците, тяхната рефлексия и 

умение да прилагат усвоените знания на практика. В хода на проектната 
дейност учениците развиват редица умения: да планират работата си, да 

вземат обосновани решения, да проявяват активна гражданска позиция. 

На учениците се предоставя възможност да участват в изпълнението на 
разнообразни дейности, свързани с планиране, организиране, проучване, 

изпълнение, събиране на информация от различни източници, прояви на 

сътрудничество, взаимопомощ и критично мислене (Lazarova, 2018, p. 

362). 
„При реализация на проектно-ориентирания модел за работа с 

ученици се налага използване на интердисциплинарен подход. Темите са 

така подбрани, че тяхната реализация изисква прилагане на знания от 
различни предметни области. По този начин учениците формират умение 

за трансфер на знания, което е подготовка за разрешаване на реални 

житейски ситуации. Интегрирането на технологиите при работа на 
учениците по зададени тематични проекти повишава възможностите във 

всички етапи на работа – при процеса на изследователска работа, при 

подготовката на материалите, при представянето на крайния продукт или 

резултати от изследването.“ (Radev, 2010, p. 25) 

Междупредметните връзки в обучението по религия 

Обучението по религия в начален курс предлага широки 

възможности за междупредметни връзки с предметите „Информационни 
технологии“, „Компютърно моделиране“, „Човекът и обществото“ и 

„Графичен дизайн“.  

Взаимодействието между дейността, знанията, уменията и 

навиците, придобити в различни предметни области, води до 
възникването и формирането на цялостна представа за заобикалящата 

действителност. Обективните връзки, които съществуват в природата, в 

обществото, в обкръжаващия свят, изучавани от отделни учебни 
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предмети, а така също и видовете дейности, които трябва да овладеят 

учениците, се отразяват от междупредметните връзки в обучението.  
В педагогическата наука проблемът за междупредметните връзки е 

особено актуален като средство за оптимизация на учебно-възпитателния 

процес. Междупредметните връзки позволяват да се откроят главните 

елементи на съдържанието и предоставят възможности за комплексно 
използване на знанията от различните предмети. Затова в педагогическата 

практика използваме иновативни методи и интердисциплинарни занятия 

с цел интегриране на знания и умения. 

Модел на иновативна практика 

Педагогическата практика е проведена през учебната 2021/2022 г. с 

ученици от IVа клас на ОУ „Панайот Волов“ – Варна, обучаващи се по 

иновативен училищен учебен план по проект „Дизайн и креативност“ и в 
школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР – 

ОДК, гр. Варна. Практиката е добър пример за интеграцията между 

формалното и неформалното образование, което е регламентирано в 
нормативната документация за средното образование и осигурява за 

обучаващите и обучаваните комфорт за избор на решения и интегративни 

взаимоотношения. Учениците посещават доброволно и с интерес 
часовете по религия, което доказва тяхната вътрешна потребност от 

религиозни знания. Неформалното обучение, като специфична среда, 

подпомага, развива и компенсира традиционното образование; насърчава 

творческото мислене, удовлетворява индивидуални познавателни 
потребности, засилва мотивацията и формира нови групи умения и 

компетентности. При съвременното неформално обучение, а и при 

проектно-базираното обучение се прилага конструктивисткият подход.  
Проектната работа предоставя възможност за интеграция, както на 

теоретични знания от различни предмети, така и между теорията и 

практиката. Според Р. Вълчев рамкирането на усвоявания материал, на 
наученото, е ключ към интелигентността. Комплексните тематични рамки 

се появяват, след като мозъкът е събрал достатъчно данни, които могат да 

направят контекста значим. От тази гледна точка голяма е ценността на 

интердисциплинарните модели /на гражданското образование/ – те 
създават много повече релевантност и контекст, и което е по-важно – 

помагат на учениците да разберат връзките в ученето (Valchev, 2006, p. 

17). 
Представената педагогическата практика интегрира следните 

учебни предмети: 

1. Религия 

2. Информационни технологии, 4 клас 
3. Компютърно моделиране, 4 клас 

4. Човекът и обществото, 4 клас 

5. Графичен дизайн 
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Тя развива редица ключови компетентности: компетентности в 

областта на религията; компетентности в областта на Човекът и 
обществото; дигитални компетентности; умения за учене; социални и 

граждански компетентности; инициативност и предприемчивост; 

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 

Реализираната практика си постави за цел да повиши интереса към 
учене; да придобият учениците умения за работа в екип; да стимулира 

тяхното креативно мислене и да даде изява на техните творчески 

възможности. 
I. Технология на подготовка 

1. Теоретична част 

2. Работа по проект 

3. Представяне на мултидисциплинарен проект „Манастирите в 
България” 

II. Технология на реализация 

1. Теоретична част 

А) Теоретична част – урок по религия на тема “Манастирите в 

България“ 

По време на занятието е използван моделът „Обърната класна стая“. 
Това е педагогически метод, при който елементите на типични лекции и 

домашни са разменени. Учениците четат предварително споделени 

учебни материали, а времето в клас е посветено на проекти. Обучението 

придобива различно измерение, от пасивни слушатели учениците 
преминават в активна позиция на творец. Използвахме този метод, защото 

чрез него успешно се интегрират различни възможности за активизиране 

на креативното мислене на учениците. Приложението на иновативния 
метод  „Обърната класна стая“ при изучаването на манастирите в 

България очертава една от възможностите за използване на ИКТ в 

часовете по религия. Иновацията има за цел да покаже ефективността от 
използването на дигитални технологии в образователния процес на 

новото поколение ученици. 

Б) Теоретична част – урок по Човекът и обществото на тема 

„Природни области в България“, проведен по учебника на издателство 
Клет България, Булвест 2000. (Penin, Yakimov, 2019, pp. 18–19)  

В) Теоретична част – урок по Информационни технологии и 

Компютърно моделиране на тема „Споделям във виртуалното 
пространство“. Използван е учебникът на издателство „Клет България, 

Анубис“ (Dushkov, Dimitrova, Hristova, 2019, pp. 32–33). 

2. Работа по проект 

Организирането на проектната работа на учениците започва с 
разделянето им по групи. Работата в група дава възможност да се създаде 

обстановка на сътрудничество, сигурност и възприемане, която се 

основава върху силните страни и способности на участниците (Valchev, 
2006, p. 39); тя предполага повече възможности за взаимодействие, за 
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споделяне, за бързо предлагане на много идеи, за открояване на различни 

гледни точки, за разнообразяване на традиционната лекционна дейност 
или на взаимодействията в цялата група (Valchev, 2006, p. 56). За 

реализиране целта на проекта разделихме учениците на четири групи, 

като всяка група включваше четирима ученици. Сформираните екипи се 

състояха от ученици с различни възможности, както от такива, които 
бързо и безпроблемно се справят с учебното съдържание и поставените 

задачи, така и от ученици, които срещат трудности и работят по-бавно и 

несигурно. 
На всички ученици се постави темата на проекта „Манастирите в 

България“ и им се даде възможност да изберат кои манастири да 

представят, след което им се възложиха конкретни дейности за 

изпълнение: изработване на презентация с програма PowerPoint и 
презентиране пред другите екипи, рисуване с компютърна програма 

Artweaver и изработване на е-книжка. 

Общо задание на проекта 

При създаването и представянето на проект „Манастирите в 

България” проектната работа на учениците е организирана в следната 

последователност: 
- Избор на манастир – учениците се спряха на трите най-големи 

манастира – Рилския, Бачковския и Троянския манастир, както и на 

епархийския манастир „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

- Подбор на материали за избраните манастири - в този етап 
приоритет имат учениците. Тяхната задача е да „преровят“ максимално 

повече материали в интернет и да подберат значимото, което ще включат 

в презентациите си. В групата се споделяха различни мнения и това 
доведе до активност на всеки ученик.  

 

Фиг. 1. В търсене на подходящи материали 

Проектно-базираното обучение е технология, която дава 

възможност учениците да бъдат поставени в активна позиция. След 

поставяне на темата на проекта те не само  възпроизвеждат заучено 

учебно съдържание, а мислят и самостоятелно планират своите дейности 
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за постигане на крайната цел – реализация и съдържание на готовия 

продукт, начини на изпълнение и на представяне, сами извършват 
изследователско проучване. Ролята на учителя в този етап от проекта е на 

консултант. 

-  Изготвяне на мултимедийни презентации  

Презентациите са интересна и предпочитана форма за себеизява, 
защото в съдържанието им се включват много изображения, възможно е 

да се вложат аудио или видео файлове, които да я направят атрактивна. В 

изпълнение на проектното задание учениците изготвиха презентации за 
избраните от тях манастири, след което всеки екип представи своята 

презентация пред другите групи. 

 
Фиг. 2. Началните слайдове на четирите презентации 

 

Фиг. 3. Представяне на презентациите пред аудитория 

- Рисуване с програма Artweaver 

Следващата проектна дейност интегрира знания по Графичен 
дизайн. Учениците работиха с програмата Artweaver, за да направят 

компютърни рисунки на четирите манастира.  

Artweaver е графичен редактор за растерни програми за Windows, 
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ориентиран главно към професионални и любители художници, които са 

запознати с търговски програми като Adobe Photoshop и най-вече Corel 
Painter. Artweaver е способен да симулира широка гама от класически 

ефекти (като маслени бои, акрил, пастели, моливи, аерографи и др.), за да 

създаде естествено изглеждащи артистични изображения.  Освен това 

предлага филтри за ефект като изостряне, замъгляване, релеф и мозайка, 
както и поддръжка на прозрачност и слоеве в собствения си AWD формат. 

Artweaver поддържа повечето често срещани файлови формати, като 

BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG, PSD, въпреки че форматите BMP, 
GIF, JPEG и PNG нямат поддръжка на слоеве. Програмата също така има 

стандартни инструменти за редактиране на изображения, като градиент, 

изрязване, запълване и инструменти за избор (включителнo и вълшебна 

пръчица) и поддръжка на таблет с писалка 
(https://infohypercars.ru/bg/programma-dlya-risovaniya-artweaver-

otlichitelnoe-cherty-rastrovogo.html). 

 
Фиг. 4. Компютърна рисунка на Троянския манастир 

Преди да пристъпят към изготвяне на крайния продукт, учениците 

отново обсъдиха какви материали да включат в електронните книжки.  

 
Фиг. 5. Подбор на материалите за е-книжки 

Разнообразните източници, от които учениците извличат 

информация са повод за обмяна на нови идеи; желание за изява на силните 

страни на личността; стимулиране на диалогичното общуване между 
децата; поощряване на тяхната любознателност и познавателна 

активност. Още на етапа на събиране на информация и материали, 

https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
https://en.wikipedia.org/wiki/GIF
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://en.wikipedia.org/wiki/PCX
https://en.wikipedia.org/wiki/.tga
https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF
https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format
https://infohypercars.ru/bg/programma-dlya-risovaniya-artweaver-otlichitelnoe-cherty-rastrovogo.html
https://infohypercars.ru/bg/programma-dlya-risovaniya-artweaver-otlichitelnoe-cherty-rastrovogo.html
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необходими за осъществяване на проекта, у децата се развива умението 

да преосмислят и дискутират върху всичко, което са чули и видели, да 
обменят мисли по въпросите, които ги вълнуват, да доизяснят помежду 

си, а и съвместно с педагозите това, което не са разбрали (Ivanova, 2012, 

p. 33). 

- Изработване на е-книжки 
Последен етап от работата по проекта е изработване на е-книжки с 

компютърна програма и поставянето им върху макет на картата на 

България. 
Учениците от Екип 1 разработиха е-книжка за Рилския манастир, 

Екип 2 изготви книжката за Троянския манастир, Екип 3 – за Бачковския 

манастир, а Екип 4 представи манастир „Св. св. Константин и Елена“ – гр. 

Варна.  
Всички книжки са изработени с помощта на сайта Book Creator. 

Всяка една от четирите книжки съдържа снимки на съответния манастир 

и чудотворна икона в него, кратка история на манастира, компютърна 
рисунка и пъзел или тематично стихотворение на монахиня Валентина 

Друмева. Книжките са двуезични и озвучени от учениците – историята на 

манастирите може да бъде прочетена и слушана, както на български, така 
и на английски език. 

Освен това във всяка от книжките има генериран QR код, предлагащ 

бърз достъп до техния URL адрес. Това е направено, защото QR кодовете 

са добър и модерен начин за обмяна на информация и бързо се утвърдиха 
като практичен и леснодостъпен маркетингов инструмент (Koleva).  

 
Фиг.6. Електронни книжки 

Прилагайки знанията, получени в часовете по Човекът и 
обществото и по Информационни технологии и Компютърно 

моделиране, учениците поставиха електронните книжки върху картата на 

България съобразно местоположението на манастира и ги споделиха във 
виртуалното пространство.  

3. Заключителен етап – Представяне на екипната работа и 

мултидисциплинарния проект „Манастирите в България“ 

 Публичното представяне на резултата от проекта e смисълът и 
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голямата награда на учениците за положените усилия при разработването 

на проекта.  
Изработените електронни книжки могат да се разгледат на следния 

интернет адрес: https://www.thinglink.com/scene/1561664809282306051 

 

Фиг. 7. Завършен проект 

За да направят изживяването от докосването до манастирите по-
истинско и вълнуващо, учениците добавиха виртуална реалност, която 

позволява да се вижда всичко както в реалния живот.  

VR технологиите се приемат за иновации, защото превръщат 
учениците в активни участници и изследователи, а ролята на учителя е да 

ги подпомага да създават съдържание чрез технологиите. Освен това те са 

отлична предпоставка за проектно базирано обучение. Това се постига 
чрез приложения като Google Arts & Culture, което е безплатно за 

образованието и е достъпно през всеки Google Workspace профил 

(https://innovation.cct.bg/vr-ar). 

Разработеният проект „Манастирите в България“ е достъпен на 
следния линк: https://www.thinglink.com/webvr/1561664809282306051 

Оценка на проекта 

Готовият продукт може да се използва като образователен ресурс, 
защото достъпно и атрактивно представя трите големите ставропигиални 

манастири и един епархийски манастир с местно значение. Той е 

доказателство за отличните дигитални умения на учениците, придобити в 

часовете по Информационни технологии и Графичен дизайн; за усвоените 
знания по религия относно възникването на манастирите, значението им 

за укрепване на духовните традиции на нашия народ и тяхната роля за 

развитието и опазването на българската книжовност и културна история; 
а точното им позициониране върху картата на страната свидетелства за 

усвоените знания относно географските области по предмета „Човекът и 

обществото“. 
Разработеният от учениците проект на тема „Манастирите в 

България“ безспорно показва тяхната информационна, медийна и 

https://www.thinglink.com/scene/1561664809282306051
https://innovation.cct.bg/vr-ar
https://www.thinglink.com/webvr/1561664809282306051
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технологична грамотност, тяхната аналитичност (критическо мислене), 

креативност и иновативност, тяхната комуникативност и способност за 
работа в екип. 

Заключение 

Създаденият и приложен иновативен модел на педагогическа 

практика, който използва интерактивни методи и интердисциплинарния 
подход на проектно-базираното обучение, повишава познавателната и 

мотивационна ефективност на учениците, спомага да се осъществи 

цялостно и задълбочено проучване на дадена тема, а използването на ИКТ 
е ключов фактор за реализирането на дейностите. 

Проектно-базираното обучение не е ново в сферата на 

съвременното образование, но е една от изключително ефективните 

технологии в обучението по религия. Провеждането му в неформална 
среда предполага по-голяма творческа свобода учениците да следват 

своите интереси. Работата по проект освен че разширява и разнообразява 

учебната среда на учениците, включва изграждане на умения за 
самостоятелно учене, което се свързва с осмисляне на знанието и 

овладяване на социалния опит; работата в партньорски екипи съдейства 

за формиране на умения за общуване и вземане на решения, които са от 
първостепенно значение за бъдещия живот на учениците; възпитава 

чувство на отговорност в процеса на изпълнение на поставените задачи; 

развива аналитичното и критичното мислене; повишава успеваемостта на 

учениците и им дава шанс да създадат и представят един оригинален 
продукт с ясно изразена практическа стойност.  

Всичко казано дотук ни дава основание да направим извода, че 

апробираната и описана педагогическа практика е устойчива, защото 
може да се прилага във всяко училище и всички образователни области и 

има възможност да се мултиплицира и доразвие. 
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ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СПОРТНО-АНИМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Донка Динчева Желева-Терзиева 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 

COMPETENCE FOR SPORTS AND ANIMATION ACTIVITIES IN 

AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Donka Dincheva Zheleva-Terzieva 

 
Abstract: The article provides an overview of training in the elective course 

"Sports animation in an educational environment" at the Faculty of Education at Trakia 

University - Stara Zagora. The ways of determination the necessary knowledge, skills 

and attitudes as components of the professional competence for the implementation of 

sports-animation activities with children of preschool and school age have been 

examined. An author's algorithm for creating a sports-animation product is 

schematically presented. 

Key words: knowledge, skills, attitudes, sports-animation product. 

 

Увод 

Във време на доказана необходимост от всестранна работа за 

повишаване двигателната активност на подрастващото поколение, през 
учебната 2017/2018 г. в педагогическите специалности на Тракийски 

университет се въведе избираемата учебна дисциплина „Спортна 

анимация в образователна среда“. Целта й е студентите и 
специализантите, обучаващи се в Педагогически факултет, да имат 

възможност да формират професионална компетентност за реализиране 

на спортно-анимационна дейност в образователна среда. 
При определяне на очакваните резултати в системата на висшето 

образование квалификационната характеристика на специалността дава 

отговор какви знания, умения и нагласи/отношения са необходими на 

младите специалисти. Измерването на очакваните резултати в края на 
обучението предоставя възможности за повишаване на неговото качество. 

Тясната връзка между „стандарт“ и учебна програма често води до 

смесването им. Именно затова съществуващите таксономии на 
образователните цели, като йерархически организирани равнища на 

мисловния процес, описват очакваните резултати по определен начин. 

Педагогическите цели, заложени в таксономиите, са тясно свързани с 

основните умения, които трябва да притежават хората през настоящия век 
(Tuzharov, 2009). Най-общите са отговорност и адаптируемост, 

комуникативност, творчески потенциал и любознателност, критично и 
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системно мислене, информационна култура, сътрудничество, откриване и 

решаване на проблеми, самоусъвършенстване, социална отговорност. 
Една от най-известните когнитивни таксономии е на Бенджамин 

Блум, психолог от Университета в Чикаго (Bloom, 1956), признаван за 

бащата на идеята за формиране на интелектуалните умения в обучението. 

Тя поставя акцент върху формиране на уменията и класифицира 
интелектуалното поведение в шест категории, градиращи от по-простите 

към по-сложните поведенчески варианти: знание, разбиране, приложение, 

анализ, синтез, оценка. Основното преимущество на таксономията на 
Блум е, че мисленето е представено в структурирана и достъпна форма. 

От друга страна мнозина автори изтъкват, че основните ѝ категории са 

хомогенни, взаимно се преплитат и трудно могат да се 

операционализират, че образователното съдържание и дейностите в 
процеса на обучение са многобройни и разнообразни и тя не подхожда на 

всички. В опит за уточняване, обновяване и развиване на таксономията на 

Блум Л. Андерсън запазва шестте познавателни процеса, съответно шест 
умения, като заменя съществителните на Блум с глаголи, воден от 

разбирането, че мисленето е действен процес, а знанието е негов резултат 

(III-book). 
Според обновената таксономия на Андерсън всяко ниво на знание 

може да се съотнася с определено ниво на познавателния процес. Както 

твърди авторът, осмисленото обучение предоставя знание и достъп до 

познавателните процеси, които са нужни за успешното решаване на 
проблеми (Anderson, 1999). Съпоставката между двете таксономии е 

представена по-долу в табл. 1. 

Таблица 1. 

Таксономии на образователните цели на Блум и Андерсън 

Традиционна таксономия на 

Блум 

Обновена таксономия на 

Андерсън Поведенчески 

глаголи Познавателно 

ниво 
Определение 

Познавателни 

процеси 
Определение 

Знание 

Припомнян

е на   

информация 

Помни 

Способност да 

разпознава и 

припомня 

информация чрез 

дългосрочна 

памет 

описва факти, 

възпроизвежда, 

разпознава, 

припомня 

Разбиране 

Разбиране 

на 

значението, 
перифразир

ане на 

мисълта 

Разбира 

Формира 

собствени 

значения на 
основата на 

образователния 

материал 

обобщава, дава 

примери, 

обяснява, 
сравнява, 

прави изводи 
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Приложение 

Използване 

на 

информация

та или 

концепцият

а в нова 

ситуация 

Прилага 

Прилага усвоени 

в процеса на 

обучение 

процедури в 

различни 

ситуации 

създава, 

изгражда, 

конструира, 

моделира, 

прогнозира 

Анализ 

Разделяне 

на 

информация

та за по-
добро 

разбиране 

Анализира 

Разделяне на 

знанието на 

компоненти и 

осмисляне на  
частите към 

цялото 

разграничава, 

отделя,  

разделя, 

подбира, 
диференцира, 

обяснява 

Синтез 

Свързване 

на 

информация 

и нови идеи 

Оценява 

Способност да 

подлага на 

проверка и да 

проявява 

критично 

отношение 

групира, 

реконструира 

Оценка 

Правене на 

съждения 

по 

отношение 

на ценности 

оценява, 

критикува, 

оспорва, 

поддържа 

 Създава 

Способност за 

изпълнение на 

задачи 

създава, 

планира, 

генерира, 

изобретява 

Предвид гореизложеното и изискванията на нормативните 

документи в системата на образованието и на спортната анимация в 

Република България (Наредба 30), като и насоките от изследванията на 
редица специалисти в областта при разработване на учебната програма 

„Спортна анимация в образователна среда“ е заложено придобиването на 

следните знания: 

• минимален седмичен здравословен обем двигателна активност; 

• приложни аспекти на спортната анимация в образователна среда; 

• средства и методи на спортната анимация; 

• правила за безопасно провеждане на спортна анимация за деца; 

• средства, принципи и фактори на закаляването; 

• видове и характерни особености на подвижните игри; 

• характерни особености на спортно-подготвителните и щафетните 
игри; 

• видове спортно-анимационни активности; 

• системи за организиране на състезания; 

• възрастови характеристики и функционални особености на децата; 

• видове травми и основни изисквания при оказване на първа 
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долекарска помощ; 

• педагогически принципи и указания при спортно-анимационна 

дейност с деца; 

• контрол на натоварването (като обем и интензивност); 

• технология за провеждане на спортно-анимационна дейност в 
разнообразна среда. 

На базата на придобитите знания се формират и уменията за 

реализиране на спортно-анимационна дейност в образователна среда. По-

долу са представени планираните за усвояване умения със съответните 
индикатори: 

• изразяване на мисли в писмена (изчерпателна и умело поднесена 

информация; правопис) и устна (кратко, ясно, убедително и разбираемо 

вербално представяне (обясняване) форми; 

• работа с информационно-комуникационни технологии (използване 
на подходящи програми и приложения за онагледяване); 

• управление на времетраенето (разпределение на времето и 

координиране на отделните занимания) и материалните (осигуряване на 

необходимите спортни уреди и пособия) ресурси; 

• работа в екип (взаимодействие с колеги, инструктори, съдии); 

• съдийство при различните видове игри (познаване на Правилата и 
приложението им в практиката); 

• разработване на спортно-анимационни програми (проучване на 

възможностите за реализиране на спортно-анимационна дейност на 

определено място; създаване на календарен план); 

• адекватен подбор на заниманията (съобразяване с наличната 

спортна база, сезона, възрастта, физиологичните особености на 
участниците и др.); 

• изготвяне на програма за състезание (избор на подходяща система 

за провеждане на състезание); 

• вариативност при невъзможност за реализация (адекватна реакция 

при непредвидени ситуации /гъвкавост, адаптивност/; създаване на 
алтернативни програми); 

• решаване на конфликти (адекватна реакция при липса на 

спортсменство, груба проява, детски каприз и др.); 

• анализ и корекция (анализиране на проведените дейности и 

коригиране при необходимост). 
За ефективно изпълнение на поставените задачи освен наличие на 

знания и умения е необходимо и проявлението на определено целево 

поведение (личностни качества / отношения /нагласи). В тази връзка са 

представени показателите, характеризиращи поведението на личността 
по време на обучителния процес. 

• Общи показатели: 
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- отговорност; 

- целеустременост; 

- инициативност; 

- дисциплинираност; 

- самовзискателност; 

- чувство за справедливост. 

• Специфични показатели: 

- собствен стил (импровизация); 

- креативност (иновативност); 

- устойчивост към стрес. 

След успешно овладяване на посочените специализирани знания и 

умения в процеса на формиране на професионално-педагогическата 

компетентност за реализиране на спортно-анимационна дейност (САД) в 

образователна среда е необходимо вниманието на обучаваните да се 
насочи към стъпките, чрез които постепенно и последователно се създава 

крайният спортно-анимационен продукт. На фиг. 1 е представен 

алгоритъм за създаване на продукта. 
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Фиг. 1. Алгоритъм за създаване на спортно-анимационен продукт 
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ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАТИВЕН 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Борислава Илиева Иванова 

 

DIGITAL TOOLS FOR INNOVATIVE EDUCATIONAL DESIGN IN 

THE KINDERGARTEN 

Borislava Ilieva Ivanova 

 
Abstract:  The integration and meaningful application of digital tools in early 

childhood education is one of the pressing innovative issues of our time. The article 

provides a brief analysis of a conceptual framework for the integration and assessment 

of the impact of technology on teaching and learning (SAMR), enabling pedagogues to 

become familiar with the methods of integration of digital technologies and tools in the 

teaching process. Some of the existing digital educational tools are structured and 
characterized in terms of functions and possibilities for creating innovative educational 

design in kindergarten. 

Key words: digital tools, digital technologies, innovative educational design, 

early childhood education. 

 

Съвременното образование е многостепенна, бързо развиваща се 
структура, пронизана от сложни социални, политически, икономически 

процеси и взаимоотношения. То се променя и развива, отговаряйки на 

изискванията на съвременния етап от общественото развитие. Това води 
до постоянно търсене на нови пътища за просперитет и въвеждане на 

иновации в процесите на обучение и възпитание. Наложилата се 

дигитална трансформация (дигитализация), повлияна в резултат на 

глобалната здравна пандемия, е насочена към постигане на висока 
образователна ефективност, базирана на използването на цифрови 

технологии, изкуствен интелект, инструменти за виртуална и добавена 

реалност, както и предоставяне на широк достъп до интернет и създаване 
на дигитална образователна среда за персонализирано обучение.  

 Предучилищната образователна институция не остава встрани от 

тенденциите на съвременното дигитално общество. Навлизането и 
активната употреба на дигиталните технологии и инструменти във всички 

сфери на човешката дейност доведе до  промени и в начините на 

педагогическо взаимодействие с децата в детската градина. Иновациите в 

предучилищния образователен процес са целенасочени процеси на 
въвеждане на нови идеи, методи, технологии за възпитание и 

образование, използване на иновативни средства и творчески подходи 

при организирането на учебно-възпитателните дейности. 
Интеграцията на дигиталните технологии при реализирането на 
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педагогическите ситуации в детската градина през последните години е 

обект на широк обществен дебат. Имплементирането им по подходящ 
начин и с конкретна педагогическа цел е предизвикателство в системата 

на предучилищното образование (Ivanova, 2022, р. 359). 

Основната задача на интеграцията на дигиталните технологии 

и използването на дигиталните инструменти в детската градина е 

чрез тях да се разширят възможностите за опознаване на 

заобикалящата действителност, създавайки предпоставка за 

развитието на индивидуалните способности на детето. 
Съдържателното им прилагане и употреба са категоричен императив за 

създаване на условия за интерактивна образователна среда, позволяваща 

стимулирането на познавателната активност и интерес на децата към 

усвояване на нови знания. Дигиталните технологии се превръщат в най-
мощния инструмент за преподаване и учене и умелото им използване е 

векторна величина за създаване на иновативен образователен дизайн в 

детската градина.  
В контекста на разглежданата проблематика следва да бъде 

дефинирано понятието ,,дигитален инструмент“ в областта на 

образованието. Дигиталните инструменти са всички софтуерни 

продукти, програми и приложения, които се използват като средство 

за обогатяване и поясняване на образователното съдържание. Такива 

са инструментите за редактиране на изображения, цифрово рисуване и 

създаване на илюстрации, пъзели, игри, разработване на мисловни карти, 
инфографики, приложения за добавена (AR) и виртуална (VR)  реалност 

и т.н. Интегрирането им в учебно-възпитателния процес и реализирането 

на тяхната образователна цел се осъществява посредством дигитални 
устройства като: лаптопи, настолни компютри, мултимедийни проектори, 

принтери, скенери, интерактивни дъски, дисплеи и др. Дигитални 

инструменти са и най-новите технологии, устройства и концепции, 
прилагани с цел повишаване качеството на образователния процес. 

Дигиталната среда е предпоставка за формиране на информационна 

култура, стимулира развитието на умствените, аналитичните и 

изследователските способности на подрастващите. Дигиталните 
технологии и инструменти способстват за по-реалистичното представяне 

на образователното съдържание, дозирания пренос на информация и 

избор на индивидуален темп на работа, обратна връзка от детето, 
моментна реакция на неговото действие, осигурена от „интерактивен 

диалог“.  

Според руския педагог Светлана Боева те са необходими като 

средство за: 

• развитие на нагледно-ефективно, нагледно-образно, абстрактно-
логическо, творческо, теоретично и други видове мислене; 

• средства за формиране на естетическо възприятие и вкус, развитие 

на комуникативни умения, формиране на умения за намиране на 
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оптимално решение (Boeva, 2022). 

Съвременните дигитални инструменти са предпоставка за 
необходимостта от единна концептуална методическа система и 

насоки за ефективното им използване и смислената им интеграция от 

преподавателския състав.  

В научната литература съществуват редица модели. От тях най-ярко 
се откроява този на изследователя в областта на интеграцията на 

съвременни образователни технологии д-р Рубен Пуентедура. 

Създадената от него през 2013 г. концептуална рамка за интеграция и 

оценка на въздействието на технологиите върху преподаването и 

ученето (SAMR) дава възможност на педагогическите специалисти да  се 

запознаят с методите за интеграция на дигиталните технологии и 

инструменти в процеса на преподаване.  
Според Пуентедура концептуалната интеграция на дигиталните 

технологии и инструменти се обособява в четири основни етапа: 

• Substitution / Заместване − дигиталните технологии 

се използват като пряк заместител на традиционните практики при 
подготовка за педагогическа ситуация – използване на готови дигитални 

дидактични материали (мултимедийни изображения, постери, 

интерактивни игри и др. уеббазирани ресурси), с помощта на диги-

талните устройства (лаптоп, мултимедийни проектори, интерактивни 
дисплеи и т.н). 

• Augmentation / Увеличаване − технологията все още действа 

като директен заместител на инструмента, но с функционални 

подобрения. На този етап се допуска използване на таблети от страна на 

децата, вместо хартиените варианти на познавателните книжки. 
Създаването на авторски дигитални образователни материали от страна 

на детските учители е съществена част от напредъка при интеграцията на 

дигиталните инструменти в насока създаване на иновативен 
образователен дизайн в предучилищната образователна институция. 

Пуентедура определя тези два етапа като основа за повишаване 

качеството на учебно-възпитателния процес, а технологиите и 

дигиталните инструменти, като средство за постигане на желаните 

образователни цели. 

• Modification / Модифициране – на този етап технологията не 

само подобрява учебно-възпитателната дейност, но и значително я 

трансформира. Дигиталните технологии и инструменти се използват като 
източник на нова информация за децата (не само за удоволствие и 

забавление). Дигиталните инструменти се прилагат и при екипната работа 

и взаимодействие между всички участници в образователния процес 
(задачи за екипна работа – програмиране и роботика в детската градина и 

т.н.). 

• Redefinition / Предефиниране е последният етап от 
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концептуалната рамка за интеграция на дигиталните технологиите и 

инструменти в образователната институция. Характеризиращ се с 
имплементирането на софтуерни приложения за изкуствен интелект, 

добавена и виртуална реалност предоставяйки възможност за формиране 

на съвременна дигитална образователната среда в предучилищната 

институция, превръщайки я в отворена педагогическа система, 

насочена към формиране на творчество, интелектуално и социално 

развитие на детската личност чрез умелата интеграция на 

дигиталните инструменти. Предефинирането на този интеграционен 
процес се осъществява, когато технологията се използва безпроблемно с 

образователна цел от педагозите в детската градина, за да отвори нови 

врати за обучение на учениците (Puentedura, 2013). 

Нивата на модификация и предефиниране представляват етапи на 
дигитална трансформация на учебно-възпитателния процес, в насока 

създаване на съвременен иновативен образователен дизайн в детската 

градина, чиито обект е осъвременяването на педагогическата технология 
при взаимодействие с децата.  

Концептуализираната употреба на дигиталните инструменти в 

детската градина изпраща послание към подрастващите, а именно че 
свързваме обучението с бързо променящия се свят извън стените на 

детската градина и не се страхуваме да се адаптирате към новите 

предизвикателства в ерата на цифровите технологии. Респективно това 

води и до необходимостта от високо ниво на професионална подготовка 
на педагогическите специалисти в областта на ИКТ. В този контекст 

усъвършенстването на компетенциите на учителите в сферата на 

дигиталните технологии, инструменти и инфраструктури, методологии, 
практики и формиране на нови образователни политики се превърна в 

отправна точка на образователното министерство в България. Пандемията 

от COVID-19 приоритизира разработването и прилагането практически 
адекватни национални програми и проекти като НП ,,Квалификация“, НП 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ и проектите ,,Образование 

за утрешния ден“ (ОУД) и предхождащия го: ,,Квалификация за 
професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС) по 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Голяма част от педагогическите специалисти в страната преминаха 
през квалификационно-образователни курсове по дигитални 

компетенции и ИКТ, което им даде възможност да се справят с обявената 

извънредна ситуация в страната.  

Съществуват редица приложения, софтуер и платформи за 
поддържане на комуникацията, сътрудничеството, ангажираността между 

педагогическите специалисти, родителите и ръководството на 

предучилищната образователна институция. Социалните медии, онлайн 
игрите, мултимедията и мобилните приложения се превърнаха в  
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инструменти, които учителите използваха ежедневно. Програмите за 

редактиране на цифрови материали и платформи, включително Office 365 
и Google Suite, позволиха сътрудничеството с родителите в насока 

споделяне на образователни ресурси в условията на обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС).  

Факторите оказали влияние при избор на софтуер с цел 
комуникация между всички заинтересовани страни в образователния 

процес в детската градина са: 

• да осигурява безплатна и достъпна платформа за взаимодействие 

между учители, родители и деца; 

• да дава възможност за лесна комуникация между директор, 
учители и помощен персонал; 

• да предлага възможност за дигитализация и организация на 

документацията в детската градина. 

            В интернет пространството е налице многообразие от 

дигитални инструменти, използвани като средство в подкрепа на 
съвременния образователен процес, отговарящо на нуждите на 

предучилищната институция.  

Класната стая на Гугъл (Google Classroom) предлага възможност за 
създаване на сигурна виртуална група с цел комуникация между 

родители, учители и ръководството на детската градина. Тя обединява 

Google документи, Google таблици и Google календар в една платформа, 
предлага възможност за индивидуални и групови задания, 

сътрудничество, комуникация и оценяване, интегрирани в една дигитална 

екосистема. Приложението Google Meet има за цел да създаде условия за 

интерактивна учебна среда. 
Софтуерните продукти на Гугъл (Google Apps for Education) и 

Майкрософт (Microsoft Office 365) за образованието са инструменти за 

облачно сътрудничество, които могат да създадат богата на функции 
дигитална образователна среда, достъпна за устройства с Windows, Apple, 

Android и Chromebook. Преимуществото на Гугъл пред Майкрософт 

инструментите е обосновано от финансовия аспект. Образователното 
министерство не осигурява възможност за финансиране на детските 

градини при закупуване на подобен софтуер, за разлика от 

предоставените акаунти за системата на училищното образование. Този 

факт извежда на преден план предпочитанията към дигиталните 
инструменти на Гугъл, които дават възможност за безвъзмездна употреба.  

За разлика от повечето образователни приложения на Майкрософт 

(Microsoft), Флипгрид (Flipgrid) е безплатна платформа за видео 
дискусии, създаваща среда за социално обучение. Това приложение дава 

възможност учителите да публикуват теми за дискусии и позволява на 

обучаваните с помощта на родителите да отговарят в кратък видео 

формат. 
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Дигиталните инструменти намират приложение в играта, 

творчеството, свободното време и учене на децата в детската градина. 
Разграничават се няколко модела на използването им: визуален модел 

(презентации, мултимедия), игров модел (образователни игри и 

интерактивни играчки), методически модел (дидактични материали), 

диагностични и др. Използването им в предучилищното образование 
превръща детето от пасивен слушател и наблюдател в активен субект. 

Лърнингапс (LearningApps) е изключително популярно сред 

педагозите в България приложение, подкрепящо учебния процес с 
помощта на интерактивни модули, чрез които лесно могат да бъдат 

създадени дигитални образователни ресурси в подкрепа на 

педагогическата ситуация. Те могат да бъдат използвани за обучение във 

вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в 
оперативен режим. Събраните интерактивни образователни материали са 

свободно достъпни, както за учители, така и за родители и деца. 

Сайтът за създаване на ,,живи“ работни листи – Liveworksheets, 
също се превърна в любим дигитален инструмент за създаване на 

интерактивно образователно съдържание интегриращо аудио-визуални 

файлове. Трансформацията на традиционните работни листове, 
подготвени за печат (doc, pdf, jpg...) в интерактивни онлайн упражнения, 

наречени „интерактивни работни листи“, е лесна и не изисква високо ниво 

на дигитални умения на педагогическите специалисти. 

Основно предимство на LearningApps и Liveworksheets е 
възможността за превод на страниците на български език, както и 

богатото разнообразие от готови ресурси по всички образователни 

направления за детската градина. 
Популярност сред детските учители в България набират и 

дигиталните инструменти за създаване на виртуални детски книги, за 

целта на които се използват сайтовете Bookcreator и Storyjumper. 

Подходящи също за дигитално портфолио на децата в групата. 

Софтуерът за създаване на уеббазирани образователни игри също 

набира популярност, такъв е Quizlet – инструмент за обучение, който 

включва флаш карти и игри (с режим за обучение и игра), както и 
платформата за обучение Minecraft for Education, базирана на игра, 

която насърчава креативността, сътрудничеството и решаването на 

проблеми чрез блокове или текстово кодиране с Python. 
Софтуерни приложения като QuiverVision, ARloopa, Sites of VR, 

Google VR, предлагат и безплатни възможности за потапяне в света на 

добавената и виртуалната реалност. 

Смислената интеграция и употреба на дигиталните инструменти 
поставя педагогическите специалисти пред редица предизвикателства, 

някои от които са свързани с: 

• умение за приложението им в учебно-възпитателния процес – 

изисква високо ниво на квалификация на учителите, дълбоко познание на 
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технологичния потенциал и възможностите за използването им; 

• нерядко прилагането на дигиталните технологии и инструменти 

води до обратен ефект – разсейване и лоша концентрация на обучаемите, 
което подчертава необходимостта от добрата методическа подготовка на 

педагогическите специалисти и концепция за интеграцията им; 

• използването на подобен вид технологии може да доведе до 

излизане от времевите рамки на стандартната педагогическа ситуация; 

• съществуващата към момента все още висока цена на дигиталните 

устройства, липсата на висококачествен безплатен софтуер и приложения 
с образователна цел са значителен негативен фактор и препятствие за 

смислената им интеграция. 

Някои автори предполагат, че дигиталните технологии са 
неподходящи за когнитивното, физическото, социалното и емоционално 

развитие на децата от предучилищна възраст. Към настоящия момент не 

съществуват категорични изследвания в подкрепа на това твърдение и 

това виждане често се променя, когато дигиталните инструменти се 
използва правилно, времево дозирано и съобразено с възрастовите 

особености на подрастващите, превръщайки ги в полезен инструмент за 

обучение и развитие на познавателната активност и индивидуалните им 
способности.  

В заключение следва да отбележим, че дигиталната интеграция е 

залегнала в парадигмата на съвременното образованието, но добавянето 
на технология към съществуващите методи на преподаване не е 

достатъчна величина за повишаване качеството на образователния 

процес. Концептуалната употреба на информационните и 

комуникационните технологии в учебно-възпитателния процес добавят 
стойност и смисъл на дигиталната образователна среда. Съвременният 

учител трябва да притежава умението да съчетава традициите и 

иновациите, класическите методи с новите педагогически тенденции. 
В бъдеще  предучилищните образователни институции ще са все 

по-активни участници в дигиталните промени на съвременното общество. 
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Abstract: The article seeks to identify the main challenges that education will 

have to face today in order to adequately respond to the demands of the future. Visions 

and expectations of global organizations and forums, as well as such of national 

institutions responsible for educational policies, have been analyzed. Juxtaposition is 

also made between the projected needs of our society in the foreseeable future in terms 

of knowledge, skills and values, and the readiness of the contemporary educational 

system to teach and develop them in today’s students. 

Key words: educational policies, strategic framework, global educational 

challenges, education of the future, innovative methods. 

 

Въведение   

По своята същност училището е територия в настоящето, изградена 

върху най-добрите традиции от миналото, която е изцяло обърната към 
бъдещето. Това обуславя и предопределя основните изисквания към 

характеристиките на образователната система, а именно гъвкавост, 

адаптивност, динамичност, иновативност. За да отговаря на 
потребностите на съвремието, не е достатъчно училището просто да крачи 

достатъчно бързо в днешния ден, а е нужно и да го изпреварва по темп, 

мислене, визия, идеи, като прескача успешно в една бъдеща, повече или 

по-малко прогнозируема, реалност. 
Целта на настоящата статия е да се опита да идентифицира някои от 

предизвикателствата, пред които е изправено българското училище днес, 

за да отговори адекватно но очакванията на утрешния ден. Направените 
прогнози и анализи се базират на изследвания както на световни 

организации и форуми, така и на българските институции, ангажирани с 

очертаване на бъдещите образователни стратегии. 
За да решим накъде да поемем, първо трябва да знаем къде точно 

искаме да стигнем. В контекста на настоящата тема това означава да 

очертаем образа на добре подготвения за бъдещето на света гражданин, 

за да можем да дефинираме и изискванията към образователната система, 
която да извърши тази подготовка. В своя доклад визия за бъдещето на 

образованието от 2018г. (The Future of Education and Skills 2030) 

Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР) 
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търси отговор на следните два въпроса: 

• Какви знания, умения, отношения и ценности са нужни на днешните 

ученици, за да изграждат и развиват своя свят? 

• Как образователната система може да развие тези знания, умения, 
отношения и ценности? 

Търсенето на отговори на тези въпроси  ОИСР поставя както 

глобално чрез очертаната Образователна рамка 2030, така и локално, като 

насърчава всяка една държава да стартира своя дебат по темата.  

Глобално погледнато 

Според гореспоменатата рамка основната цел на образованието 

днес е не само да подготви учениците за тяхната бъдеща сфера на работа, 
но и да изгради у тях умения, отношения и ценности на активни, 

отговорни и ангажирани граждани, които могат да си поставят цели и да 

влияят на хората, събитията и обстоятелствата, за ди ги постигат. ОИСР 

нарича подготвените за бъдещето ученици ‘change agents’ (агенти на 
промяната), които оказват положително влияние на процесите и средата, 

разбират намеренията, действията и чувствата на  околните и осъзнават 

последствията от действията си както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план. 

На базата на очевидния факт, че днешните ученици-бъдещи 

отговорни граждани се намират в едно перманентно динамично 
взаимодействие със средата, която ще трябва да управляват, ОИСР 

идентифицира основния тип предизвикателства, за които образователната 

система е нужно да ги подготви, а именно: 

- Екологични – климатичните промени, намаляването на природните 
ресурси; 

- Икономически – иновации в науката, технологиите, изкуствения 

интелект; финансова независимост, управление на кризи; кибер 
сигурност и защита на данните в мрежата; 

- Социални – миграция, урбанизация, социално неравенство, заплахи 

от войни и тероризъм. 
От така очертания списък със задачи от бъдещето става ясно, че 

образованието днес е изправено пред отговорната задача да обезпечи 

успешното справяне с тези проблеми чрез сериозна подготовка на 

бъдещите граждани. В своя доклад от 20 октомври 2020г. за бъдещето на 
професиите (The Future of Jobs Report) Световният Икономически Форум 

посочва своите прогнози за основните умения, които ще са необходими 

за успеха на индивида и обществото към 2025 г., както следва: 

• Аналитично мислене и иновативност 

• Активно учене и стратегия за учене 

• Комплексно решаване на проблеми 

• Критично мислене и анализ 

• Креативност, оригиналност и инициативност 
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• Лидерство и социално влияние 

• Използване на технологии, мониторинг и контрол 

• Технологичен дизайн и програмиране 

• Гъвкавост, устойчивост на стрес, адаптивност 

• Аргументиране, решаване на проблеми, генериране на идеи 

Както ясно се вижда от изброеното, палитрата от необходими 

умения включва както т.нар. hard skills („твърдите“, професионални 
компетентности - дизайн, програмиране, анализ), така и множество 

т.нар.soft skills („гъвкави“, социално-емоционални  умения и качества  – 

адаптивност, устойчивост на стрес, инициативност и др.). Тези 

заключения бяха препотвърдени и на последната среща на Световният 
Икономически Форум в Давос през май 2022 г., където глобалните  

предизвикателства пред образованието бяха зададени като „нов дневен 

ред“ (New Agenda for Education and Skills), обхващащ теми като развитие 
на ключови за бъдещето умения, съвременна педагогика и учебни 

програми, свързани с потребностите на пазара, дигитален и физически 

достъп до образователно съдържание и инфраструктура, професионално 
развитие на учителите, подкрепа на учащите се и работещите в 

образователното им развитие в една сложна и променяща се среда. (Global 

Future Council on the New Agenda for Education and Skills, 2022). 

В този ред на мисли, училището повече от всякога е натоварено с 
мисията не просто да образова чрез формиране на знания и умения, но и 

да възпитава чрез изграждане на отношения, нагласи, ценности, характер. 

Целият този процес неизбежно минава през предизвикателството на 
промяната. А тя видимо се случва през последните години:  училището 

все повече не е място за предаване и възпроизвеждане на информация, а 

се превръща в територия за генериране на идеи, аргументирано 

представяне и защитаване на гледни точки, разработване на креативни 
хрумвания посредством налагащите се иновативни методи и подходи 

проектно-базирано обучение, обърната класна стая, персонализирано 

обучение и др. Редица учени, предприемачи, визионери в световен мащаб 
апелират за кардинална промяна в образователната система изобщо и 

дори се опитват да изградят свои обучителни модели, които да са в крак с 

изискванията на новото време. Пример за това е училището в САЩ Astra 
Nova. което е приемник на основаното от Илон Мъск училище Ad Astra. 

В Astra Nova няма възрастово деление по класове и традиционните учебни 

предмети. Една от дисциплините например се нарича Синтез (Synthesis): 

групи от ученици се учат да мислят заедно чрез разрешаване на сложни 
задания. В описанието на „предмета“ се казва, че той подготвя учениците 

за професии, които все още не съществуват (https://www.synthesis.is/) 

Училището приема деца от 10 до 14 години посредством представяне на 
тяхна гледна точка по заплетени казуси (т.нар. Conundrums или 

„главоблъсканици“), в които се пресичат социални, етични, екологични и 

https://www.synthesis.is/
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др. съвременни проблеми. Един от примерите за такъв казус е „Летище“: 

голямо летище, което от години нарушава спокойствието на малък 
квартал, планира разширяване на дейността си. Как трябва да се постъпи 

в случая: А) да се направи местен референдум само сред живеещите в 

квартала, Б) да гласува целият град или В) да се вземе решение от 

Общинския съвет след разговор с всички заинтересовани страни. Видно 
е, че не се търси определен „правилен“ отговор, а се очаква заемане на 

позиция и нейното защитаване с убедителна аргументация, като се 

отчетат всички аспекти на проблема.Дори не е необходимо да посочваме 
комплексността от знания, умения, отношения и ценности, вплетени в 

задачата. По-важното е да се вникне в иновативните особености на 

подхода, който предизвиква децата да мобилизират целия си наличен 

компетентностен ресурс – познавателен, емоционален, етичен, социален, 
за решаване на проблема. Точно това се очаква от образованието на 

бъдещето и според Джош Дан, създател на модела Synthesis и директор на 

Astra Nova School: да променя света, като култивира най-ценния ресурс− 

човешката изобретателност. 

Националното в допълнение към глобалното 

 Нашата страна не се намира встрани от всички тези процеси в 

глобалното образователно пространство. Тук също отговорните 

институции анализират потребностите и очакванията на обществото и 
чертаят визия за бъдещето на образованието. Това е видно в 

представената от МОН Стратегическа рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 − 2030). 

Тя тръгва от описание на актуалното състояние на образователната 

система в България, минава през анализ на силните, слабите страни и 
предизвикателствата, за да очертае накрая приоритетите и визията за 

идните години. Редом с поставените от ОИСР чувствителни глобални 

теми, Стратегията на МОН се фокусира и върху локалните 
предизвикателства пред системата на предучилищното и училищното 

образование в страната ни. И ако следваме логиката на Стратегическата 

рамка на ОИСР и продължим да поставяме точните въпроси, за да 
получим нужните отговори, то нашата рамка очертава поне три такива: 

1. Какви знания, умения и качества, необходими за живота в XXI 

век, се очаква да развие училището у учениците днес? 

Тук отговорите включват приоритетно развитие на функционалната 
грамотност по математика, четене, природни науки, технологии; 

акцентиране върху свързващите умения като инициативност, работа в 

екип, критично мислене; развиване на качества на личността като 
етичност, любознателност, социална ангажираност. 

2. Какви учители могат да  предадат, развият и възпитат тези 

знания, умения и качества? 

Учителят на XXI век според рамката е иновативен, креативен, 
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вдъхновяващ и мотивиращ. Тази нова роля е професионално 

предизвикателство към  педагогическите специалисти да се развиват и 
надграждат непрестанно, за да бъдат в крак с изискванията на времето, 

така че тяхната съвременна педагогическа компетентност да е 

„съвкупност от знания, умения и опит, които са свързани с преподаването, 

ученето и възпитаването на ученици, които да работят със знанието и да 
го прилагат на практика, които да могат и да действат“ (Gergova, 2021, p. 

224). 

3. Каква образователна среда, методи и подходи от нов тип ще 
подпомогнат този процес? 

Трансформирането на образователната среда и прилагането на 

иновативни методи на обучение е процес, който вече се случва у нас. В 

Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 
2021/2022 година, утвърден с Решение на МС от 22.07.2021г. и 

публикуван в сайта на МОН, фигурират 510 такива. Това показва, че близо 

четвърт от училищата в страната прилагат нови методи на преподаване, 
разработват по нов начин учебното съдържание, прекрояват учебните 

планове и програми, променят образователната среда.   

В светлината на описаните глобални и национални 
предизвикателства Стратегическата рамка на МОН извежда 9 

приоритетни области за развитие на образованието и обучението до 

2030г., а именно: 

1. Ранно детско развитие 
2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 
5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна 

интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво 
развитие 

7. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 
Всяка една от тези области е подробно разписана, със съответните 

цели и групи дейности за осъществяване, което създава усещане за 

целенасоченост, последователност и задълбоченост в намеренията и 
ангажираността по изпълнението им. 

 Предизвикателството възпитание 

Както нееднократно бе споменато по-горе, изискванията на новото 

време все повече поставят във фокуса на внимание възпитателната 
функция на образователната система. Знанията и уменията, предадени и 

развити в училище, са само една част от желания образ на адекватно 

подготвения за бъдещето гражданин, който описахме в началото. 
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Останалата част е съставена от изграждането на личностни качества, 

етични отношения и нагласи, които са обект и цел на възпитанието. 
Всъщност то е много повече от това и може да бъде дефинирано като „ 

целенасочен, организиран, системен, продължителен, противоречив 

процес на взаимодействие  между възпитатели и възпитаници, насочен 

към развитие на социален опит, формиране на съзнанието и 
самосъзнанието (светоглед, възгледи, социална позиция, ценностна 

система) и поведение на децата (учениците)“ (Shivacheva-Pineda, 2019, p. 

10-11). Интересно е да се замислим над определението „противоречив“, 
което ни насочва към неминуемите трудности от различен 

характер,вплетени в този процес и очертаващи го като предизвикателство. 

Важно е да се отбележи обаче,  че и тук страната ни не изостава от  

световните образователни тенденции, като МОН има разработен проект 
(представен за обществено обсъждане на 22.04.19г.) на Стратегия за 

възпитателната работа в образователните институции 2019 – 2030 г., 

който посочва както обща визия, така и конкретни оперативни цели и 
мерки за осъществяване на възпитателната функция на предучилищното 

и училищното образование. Проектният документ дефинира 

възпитанието като „процес на формиране на отношения – ценности, 
нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като 

индивидуалност и член на обществото.“ В този смисъл се очаква 

училището да помогне на учениците да градят характер и развият важни 

личностни качества, но и да култивира у тях общоевропейски и 
общочовешки ценности. Така българските ученици стават по естествен 

път неразделна част от европейската и световна културна общност, която 

изповядва „зачитане на човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата държава”(Treaty of Lisbon, 2007). 

Всичко това очертава един доста голям периметър от възпитателни цели, 

задачи, очаквания, които се поставят пред българските образователни 
институции. Тук съществена роля изиграват научните изследвания по 

темата, проведени от специалисти в сферата на педагогиката, които се 

заемат да проучат и анализират нагласите и мненията на заинтересованите 

страни. Върху едно такова изследване сред учители (Chavdarova-Kostova, 
2016)  се базира и опитът в проекта на Стратегия за възпитателната работа 

да бъдат обхванати многобройните аспекти на понятието възпитание в 

училище. Резултатите от изследването показват, че според българските 
учители възпитателните предизвикателства днес могат да бъдат очертани 

по три направления:  възпитанието в семейната среда, нравственото 

формиране на личността на детето и отношението към ученето. Като 

взема предвид всичко това, проектът на Стратегия за възпитателната 

работа в образователните институции 2019−2030 г. на МОН залага  
следните приоритетни цели: 

➢ формиране на нравствени ценности, възпитание в нравственост, 

добронамереност; 
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➢ възпитание в толерантност (в това число интеркултурно възпитание); 

➢ възпитание на уважение към другите (връстници, възрастни, 
учители); 

➢ възпитание в отговорност (пред себе си и другите), добросъвестност, 

уважение към училището; 

➢ възпитание в дисциплина; 
➢ преодоляване на агресията; 

➢ възпитание в позитивни междуличностни отношения; 

➢ гражданско образование и възпитание (активна гражданска позиция); 
➢ възпитание в алтруизъм, взаимопомощ, съпричастност; 

➢ възпитание в патриотизъм; 

➢ правно възпитание (формиране на правно съзнание); 

➢ екологично възпитание (позитивно отношение към околната среда, 
опазване на околната среда); 

➢ трудово възпитание (възпитание на трудолюбие, трудови навици, 

уважение към труда на другите); 
➢ възпитание на мотивация за учене, формиране на интереси, 

положително отношение към образованието и ученето; 

➢ естетическо възпитание; 
➢ физическо възпитание; 

➢ взаимодействие с родителите, по-активно включване на родителите. 

Така поставените в широк спектър цели са само отправната точка, 

която задава посоката на детайлно разписаните след това визия, 
стратегически и оперативни цели и конкретни мерки и дейности в 

проектния документ. Можем да оценим това като една добра основа за 

бъдещо развитие на възпитателната функция на образователната ни 
система. 

Заключение 

За да обобщим казаното дотук, нека се върнем там, откъдето 
започнахме – глобалната визия за бъдещите граждани на света – агенти на 

промяната, чието оформяне, образоване и възпитаване се случва на 

територията на днешното училище. Това е една осъзната отговорност на 

образователната общност както в световен план, така и на национално 
ниво, което е видно от редицата стратегически документи, разработени с 

ясна цел и загриженост за бъдещето. Предизвикателствата пред 

образователните институции са многостранни – като се започне от 
глобалните проблеми на климатични промени, екология, миграция, 

социални неравенства и се стигне до спецификата на локалните,  все по-

отчетливи искания и потребности за иновативност на преподаването, нова 

роля на учителя, високотехнологично развитие на средата, формиране на 
умения на 21ви век, възпитание в общочовешки и национални ценности. 

Добрата новина е, че има визия за бъдещето на образованието, начертана 

е посоката, в която искаме да се движим, идентифицирани са задачите за 
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разрешаване. Това, което остава, е да имаме волята да осъществим реално 

всичко предначертано, за да осигурим така желаното благоденствие на 
индивида, общността и света. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИ 

Ивета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева 

 

INFLUENCE OF ATHLETIC ACTIVITIES ON THE QUALITY OF 

LIFE OF STUDENTS 

Iveta Yordanova Bonova, Eleonora Mihaylova Mileva 

 
Abstract: One of the current problems of human society is how to improve the 

quality of life of the younger generation. Solving this issue is the subject of 

multidisciplinary research, which involves obtaining of a wide range of results in 
addition to more criteria for evaluating the quality of life. The purpose of the study was 

to determine whether there are differences in the quality of life between school children 

involved in sports and those who are not engaged in any sports. The study included a 

total of 50 secondary school children (25 athletics players and 25 who do not practice 

any sports) from different urban schools, with a mean age of 15 years, and a mean BMI 

of 18.8 kg/m2. The athletes had an average sports experience of 3 and a half years, while 

the other group of children were not involved in sports that required physical exertion. 

All participants were tested by using the WHO index for the quality of life. The athletes 

also performed functional tests to assess their sports performance. The quality of life 

index test revealed that there was no difference in the results for the individual 

parameters. The running test showed a statistical significance for the criteria that are 

responsible for the aerobic fitness and the health status of the children who are involved 
in sports. 

Keywords: school children, training, quality of life, running, endurance, tests 

 

Увод 

Въздействието на равномерното продължително бягане може да 

бъде отлично средство за превенция на различни видове заболявания, 
които се появяват още в ученическа възраст. Наличието на повишено 

наднормено тегло, метаболитен синдром, слаба потребност от движение, 

изразена тревожност и неспокоен сън у подрастващите са често срещани 
симптоми, които могат да се задълбочават с напредването на възрастта. 

Спортът, в частност лекоатлетическите бягания, повлиява в положителна 

насока борбата със съвременния „бич” – стреса. В литературни 

източници, в които са представени изследвания за влиянието на 
продължителното равномерно бягане, се съобщава за следните 

“бенефити” – регулира настроението, премахва тревожността, подобрява 

нощния сън на спортуващите и съдейства за поддържане на здравословно 
тегло, като заедно с това подобрява физическата кондиция на човека 

(Shona, 2014). 
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Предимствата на лекоатлетическите занимания са, че успяват 

успешно да се противопоставят на забързания начин на живот. 
Тренировъчните бегови натоварвания имат функционален ефект, 

развиват кардио-респираторните възможности на подрастващите деца. 

Обикновено в седмичния микроцикъл на ученици, които участват в 

занимания с лекоатлетическа насоченост, се прилагат четири бегови 
натоварвания и две силови.  Този вид тренировка се нарича комбинирана 

тренировка. Нейният ефект има здравословно въздействие върху 

подрастващите. Резултатите са укрепване на здравето и опорно-
двигателния апарат на децата. Преносът на двигателни качества, т.е. 

развитието на силата, оказва благотворно въздействие и върху 

издръжливостта, редукцията на телесния състав и по-добро телодържане 

(Stefanov et al., 2013). 
Контрастните бегови натоварвания са друг сравнително нов подход 

при лекоатлетическите занимания, който бива наричан поляризирана 

тренировка. Този вид тренировка е била наименувана поляризирана 
поради факта, че тренировъчното бегово натоварване се изпълнява в двете 

крайни тренировъчни зони на интензивност – аеробна и зона на 

максимални възможности. Счита се, че подобен вид тренировка е особено 
подходяща за подрастващи ученици, специализиращи в бягането на 

средни и дълги разстояния. Поляризираната тренировка намира 

приложение в състезателния период на годишния тренировъчен 

макроцикъл.  
Контрастът между количеството нискоинтензивни тренировки 

(зона 1) и високоинтензивни тренировки (зона 3) се описва като ефикасен 

подход при подготовката в бягането на средни и дълги разстояния. Тази 
специфична тренировъчна характеристика може да се свързва с по-

бързото възстановяване на вегетативната нервна система и хормоналния 

баланс от едно тренировъчно занятие до друго, като ефектът ѝ се дължи 
на високите обеми на обучение при ниска интензивност (Seiler, 2010). 

Целта на настоящото изследване се свежда до установяване на 

качеството на живот при ученици. Така поставената цел се свързва с 

решаването на следните задачи:  
1. Определяне на функционалната подготвеност на спортуващи 

ученици, които участват в лекоатлетически бегови натоварвания. 

2. Определяне на качеството на живот посредством собствена 
самооценка в теста за качество на живот.  

Хипотезата на изследването предполага, че би могло спортуващите 

ученици да притежават по-висок индекс на качество на живот. 

Методология на изследването 

Участници 

В изследването участват общо 50 деца на средна възраст 15 години, 

БМИ 18,8 кг/м2. Половината от тях провеждат редовни лекоатлетически 
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занимания с насоченост развиване на двигателното качество 

издръжливост, както и изграждане на навици за системна спортна 
подготовка. Спортуващите деца притежават 3 годишен спортен стаж. 

Неспортуващите деца провеждат задължителното обучение по физическо 

възпитание и спорт в училищна среда. Двете групи деца участват в 

изследванията с подписани информирани съгласия от родителите според 
Хелзинкската етична декларация (WMA, 2013). 

Материали и методи 

При спортуващите деца освен теста за качество на живот  
изследвахме и двигателното качество издръжливост, което е най-тясно 

свързано със здравето на децата. Според нас то оказва косвено 

въздействие върху доброто психично състояние на децата, свързано с 

положително възприемане на околния свят и балансирано поведение. За 
целта бе приложен максимален аеробен тест. Тестът се проведе на 

тредмил, като стартът започваше с начална скорост от 7 км/ч и 

продължителност за всяко стъпало от 3 минути, като следваше повишение 
на беговата скорост от 2 км/ч за всяко ново стъпало (www. Dynostics.com).  

По време на теста бяха регистрирани следните функционални и 

спортнопедагогически показатели: VO2 ml/kg – релативна кислородна 
консумация; VO2 l – тотална кислородна консумация; time to IanT – време 

до достигане на индивидуалния анаеробен праг; HRIAnT – сърдечна 

честота, която отговаря на равнище индивидуален анаеробен праг; vIAnT 

– скорост на бягане, която съответства на равнище индивидуален 
анаеробен праг; max v (km/h) – максимална скорост при отказ (км/ч); total 

time – крайно време при отказ от теста; HRmax – максимална сърдечна 

честота, измерена при отказ; Rec (HRbpm) 3min – индекс за 
възстановяване на сърдечната работа, отразява разликата между 

максималната честота на сърдечните съкращения и тази в края на третата 

минута от възстановителната фаза. 
Тестът за определяне на качеството на живот бе приложен при двете 

групи ученици. Той е създаден за нуждите на Центъра по ментално здраве 

на СЗО през 1999 г.  Състои се от пет въпроса, които обхващат последните 

две седмици от ежедневието на учениците. Въпросите са както следва: 1) 
чувствах се весел и в добро настроение; 2) чувствах се спокоен и 

отпочинал; 3) чувствах се жизнен и енергичен; 4) чувствах се бодър и 

отпочинал при събуждане; 5) ежедневието ми бе изпълнено с интересни 
неща. Отговорите се основават на самооценката на изследваните ученици, 

като е предоставена шест степенна скала на избор (от 0 до 5). Спряхме се 

на този тест, тъй като въпросите са съобразени с възрастовите особености 

на подрастващите деца.  
При данните от теста за аеробни възможности бе установено 

анормално разпределение на извадката, състояща се от спортуващи деца.  

По тази причина приложихме непараметричен тест  с програмата SPSS. 
20  (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test). От изследваните общо 18 
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показателя 9 регистрират статистическа значимост, като на тях се спираме 

в анализа на текста. Резултатите за определяне на качеството на живот 
обработихме с непараметричния тест на Mann-Whitney.  

Разпределението по пол е с почти равен брой изследвани лица. 

Момчетата заемат 51,4%, а момичетата представляват 48,6%. По-голямата 

част от подрастващите ученици са участвали в лекоатлетически 
занимания – 71% от общия брой изследвани лица. 

Анализ на резултатите 

Спортуващите ученици регистрират средна стойност на показателя 
БМИ – 18,8 кг/м2  за групата. Оценката съответства на медианата за 

възрастта според предоставените z-оценки (WHO, 2007). 

За определяне на функционалната работоспособност бе 

интерпретиран показателят максимална кислородна консумация, който е 
тясно свързан с бяганията за издръжливост в лекоатлетическите 

занимания.  За оценка на аеробните възможности на спортуващите 

ученици използвахме скалата на Tomkinson (Tomkinson et al., 2016). 
Установява се, че средният резултат за групата на спортуващите деца 

съответства на 95 персентил, което ни показва, че спортуващите ученици 

са получили отлична оценка за постигнатото ниво на развитие на 
двигателното качество издръжливост.  

Персентилната оценка показва, че изследваният контингент 

спортуващи ученици изпреварва 95% от случаите за тази възраст. На 

таблица 1 представяме данните от вариационния анализ и статистически 
значимите стойности при отделните показатели от теста за оценка на 

функционалната работоспособност. 

Таблица 1.  

Вариационен анализ на данните от функционалния тест за 

определяне на издръжливостта 

Показател 

Средна 

стойност 

(M) 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

Коефициент 

на вариация 

(V%) 

Степен на 

значимост 

(p) 

Възраст 15,1 1,1 7% 0 ,03** 

Тегло 57,3 6,2 11% 0 ,16 

Ръст 1,7 0,0 2% 0,05* 

БМИ 18,8 1,3 7%  0,07 

HR1 134,0 12,2 9%  0,35 

HR2 148,8 5,5 4%  0,002*** 

HR3 163,3 4,5 3%  0,5  

HR4 176,8 9,3 5%  0,5 

HR5 183,5 7,0 4%  0,01*** 

VO2 ml/kg 56,5 18,2 32% 0,02** 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age
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VO2 l 3,3 1,2 35% 0,01** 

time to IAnT 11,4 2,7 24%  0,06 

HRIAnT 167,5 4,6 3% 0,25  

vIAnT 13,2 2,6 20% 0,07 

max v (km/h) 16,9 1,2 7%        0,05* 

total time 17,7 1,8 10% 0,02** 

Hrmax 188,5 9,3 5% 0,16  

Rec (HRbpm) 3min 57,3 8,9 16% 0,01*** 

Легенда: 

Ниво на статистическа значимост α = 0.05* 

Ниво на статистическа значимост α = 0.01-0.03** 

Ниво на статистическа значимост α < 0.01*** 

Обозначените в таблицата: БМИ – индекс на телесна маса кг/м2;  

HR1 – пулсова зона 1, HR2 – пулсова зона 2, HR3 – пулсова зона 3, HR4 

– пулсова зона 4, HR5 – пулсова зона 5; VO2 ml/kg – релативна 

кислородна консумация; VO2 l – тотална кислородна консумация; time to 

IanT – време до достигане на индивидуалният анаеробен праг; HRIAnT 

– сърдечна честота, която отговаря на равнище индивидуален анаеробен 

праг;  vIAnT – скорост на бягане, която съответства на равнище 
индивидуален анаеробен праг; max v (km/h) – максимална скорост при 

отказ (км/ч); total time – крайно време при отказ от теста; HRmax – 

максимална сърдечна честота измерена при отказ; Rec (HRbpm) 3min – 

индекс за възстановяване на сърдечната работа, отразяват разликата 

между максималната честота на сърдечните съкращения и тази в края на 

третата минута от възстановителната фаза. 

Резултатите от теста за качеството на живот (WHO 5) следва да се 
интерпретират отделно за всеки въпрос и общо за контингента изследвани 

лица (табл. 2).  

На първи въпрос „чувствах се весел и в добро настроение” 
резултатите са в полза на спортуващите деца, но не се констатира 

статистически достоверна разлика (M = 4,09; SD = 0,8). Потвърждава се 

нулевата хипотеза. Същата тенденция се отнася и за четвърти въпрос 
„чувствах се бодър и отпочинал при събуждане” (M = 3,5; SD = 1,3). При 

този въпрос също не бе наблюдавана статистически достоверна разлика. 

При останалите три въпроса отново не получихме достоверни 

разлики. Отговорите са разпределени симетрично без наличия на 
съществени ползи за групата на спортуващите лека атлетика деца, както 

следва: 

− втори въпрос – „чувствах се спокоен и отпочинал” (M = 3,4; SD = 1,1); 

− трети въпрос – „чувствах се жизнен и енергичен” (M =3,8; SD = 0,9);  

− пети въпрос – „ежедневието ми бе изпълнено с интересни неща” 
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(M=4,2; SD = 0,9). 

Таблица 2.  

Вариационен анализ на данните от теста на WHO за определяне на 

качеството на живот 

Въпрос  

Средна 

стойност 

(M) 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

Коефициент 

на вариация 

(V%) 

Чувствах се весел и  

в добро настроение 

4,09 0,8 19,5% 

Чувствах се спокоен и 

отпочинал 

3,4 1,1 32% 

Чувствах се жизнен и 

енергичен 

3,8 0,9 23,7% 

Чувствах се бодър и 

отпочинал при събуждане 

3,5 1,3 37% 

Ежедневието ми бе 

изпълнено с интересни 

неща 

4,2 0,9 21% 

Можем да отбележим, че съществуват някои нюанси при отделните 

въпроси, където практикуващите лекоатлетически занимания са 
получили предимство пред неспортуващите ученици. Допускаме, че 

получените резултати са до известна степен лимитирани поради малкия 

брой изследвани лица. Друга причина би могла да бъде специфичната 

характеристика на подрастващата възраст, при която все още е рано за 
поява на разлики в отделните параметри на качеството на живот.  

Дискусия 

Взаимовръзката между различните видове физически натоварвания 
и тяхното въздействие върху качеството на живота при подрастващи 

ученици и зрели индивиди е  проблем, който търпи актуализация и има 

необходимост от допълнителни изследвания, за да бъде обогатено 
теоретичното познание.  

Много автори си поставят за цел да изследват въздействието на 

силовите, аеробните и комбинираните физически натоварвания върху 

качеството на живот при хора от различните възрастови етапи. Така 
например в изследване на K. Collins и колектив (2021) се установява, че 

комбинираните тренировки включващи 3 пъти силови занимания и 3 пъти 

аеробни физически натоварвания са довели до статистически достоверни 
подобрения при физическите функции, телосложението и менталното 

здраве. Тези резултати са били отчетени чрез собствен рейтинг за 

самооценка при провеждане на анкета, състояща се от 36 въпроса, която 

предоставя информация за свързано със здравето качество на живот. 
Проучването било приложено върху възрастни хора за измерване на 

самовъзприетото физическо и психично здраве преди периода на 
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експеримента и след това.  

Интерес представляват осемте области, които обхваща 
изследването. Те са, както следва: 1) физическо функциониране; 2) 

физическа игра на роли; 3) физическа болка; 4) общо здраве; 5) жизненост; 

6) социални функции; 7) емоционално състояние; 8) психично здраве. 

Валидността на анкетата, състояща се от 36 въпроса, е била научно 
доказана (Ware et al., 2000). 

Други изследвания, които целят да установят ефекта на редовните 

физически занимания в училищна среда и тяхното въздействие върху 
функционалната работоспособност, визираме аеробния фитнес на 

ученици във възрастта 7–18 години, се съобщават от T. Hartwig (2021). Те 

установяват, че по-малките ученици (на средна възраст 7 години и седем 

месеца) получават два пъти по-добър ефект от училищните физически 
занимания, в сравнение с по-големите ученици (на средна възраст 12 

години и четири месеца).  

Оказва се, че полът също има важно значение, което се свързва с 
ефективността на аеробния фитнес. При момчетата се наблюдава много 

по-голям ефект от момичетата. Друг факт, за който се съобщава в това 

изследване е, че учениците с ниско изходно ниво са получили по-голям 
ефект в края на наблюдавания времеви период, в сравнение с тези с високо 

изходно ниво на аеробен фитнес. За нуждите, свързани с изследването на 

функционалната работоспособност, са били използвани само утвърдени 

методики за определяне на аеробния фитнес, съпътствани с информирани 
съгласия от родителите. Интересен е подходът на изследването, който 

цели да обвърже промените на аеробния фитнес с промени във 

физическата активност на изследваните лица. Така двата свързани със 
здравето физически показателя биват наблюдавани успоредно през 

изследвания времеви период със средна продължителност от пет месеца. 

Проучването съобщава, че ученици с ниски изходни нива на 
напрегната/усилена физическа активност са получили незначително 

подобрение при аеробния фитнес в сравнение с тези, които са прекарали 

значително време в напрегната физическа активност (Hartwig et al., 2021). 

В нашето изследване ние си поставихме задачата да установим 
нивото на аеробния фитнес, както и възприеманото качество на живот на 

споруващи ученици, които са включени в лекоатлетически занимания. 

При посочения контингент установихме отлични  и статистически 
достоверни стойности при показателя VO2 max ml/kg/min – 56,5 стойност 

за групата. В предишни наши изследвания за сравнителен анализ на 

функционална годност/работоспособност между спортуващи и 

неспортуващи ученици сме представили подробно тези разлики при 
изследването на аеробния фитнес (Bonova et al., 2019).   

В групата на неспортуващите ученици не беше проведен 

функционален тест за определяне на аеробния фитнес/издръжливостта. 
Проведен беше само тест за самоопределяне на възприетото „качество на 
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живот”. Както вече споменахме, не се установяват разлики в полза на 

учениците, които практикуват лекоатлетически занимания.  Необходими 
са по-мащабни изследвания, за да можем да направим достоверни изводи. 

Известно е, че отличната физическа дееспособност благоприятства 

или води до по- добро качество на живот при спортуващи ученици. Ето 

защо авторите, изследвали този проблем, съобщават, че за осигуряване на 
здравословно преминаване през отделните възрастови етапи и 

поддържане на качеството на живот винаги се препоръчва участие във 

физически занимания и спорт през целия живот (Ciaccioni et al., 2022). 

Заключение 

Установихме отлично ниво на аеробен фитнес при контингента на 

спортуващите ученици. Считаме, че изследването е било полезно от 

гледна точка на информацията, която предоставя за физическото 
състояние на аеробния фитнес на спортуващите ученици. Предоставени 

са указания относно индивидуалните тренировъчни зони на изследваните 

спортуващи ученици. Използван е интердисциплинарен подход, който се 
основава на враимовръзката между психичното (тест за качеството на 

живот) и физическото благополучие на ученици, включени в 

лекоатлетически занимания.  
Не са установени съществени разлики в теста за определяне на 

психичното благополучие между ученици, включени в лекоатлетически 

занимания и неспортуващи. Ограниченият брой на изследваните лица не 

ни позволява да направим еднозначен извод. Младата възраст на 
изследваните лица предполага по-малки разлики в качеството на живот. 

Лимитиращи фактори. Проучването е проведено през януари – 

февруари 2022 в условията на частична епидемична обстановка и 
посменен учебен и тренировъчен процес. 
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ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И 

ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ 

Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова 

 

TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL 

IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN 

Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova 

 
Abstract: The report attempts to present the possibilities of Taekwon-Do sports 

as a means of improving the motor skills and personal development of children, young 
men and women of school age. At the same time, the aim is not comprehensiveness in 

the research, but to assess the possibilities of a pedagogical model for training related 

to writing a dissertation. The emphasis is on presenting the sport of taekwondo and its 

opportunities for positive impact on school-age children.  

The aim of the paper is to present the sport of Taekwon-Do, as an opportunity 

and a successful way to engage in physical exercises, which will improve the physical 

activity of children and young people of school age and build them as worthy 

individuals. In order to reveal the essence of the sport of taekwondo and the relevant 

connections and relationships with each component of the learning process and sports 

education of students, we apply theoretical analysis and synthesis of historical literature 

on the origin and development of sport and its advantages over other sports, including 

martial arts. 

Key words: sports training, physical activity, students, sports activities. 

 

Увод 

От гледната точка на физическото възпитание и спорта 
ученическата възраст е не само времето, когато децата развиват 

физическите си качества, но в значителна степен се формират като 

индивидуалности и характери. Именно този период е много благоприятен 
за занимания с Таекуон-До както в спортен клуб, така и в часовете по 

извънкласна дейност. С помощта на средствата на Таекуон-До може да се 

влияе върху двигателната активност на хората от всички възрастови 
групи. 

Спортът и физическата активност спомагат за поддържане и 

активиране на защитните сили на организма. Това осигурява 

способността на човек да работи по-ефективно, да боледува по-рядко, 
което е в полза на служителя и работодателя. Здравият човек има повече 

шансове за личностно, професионално и кариерно израстване (Peltekova, 

2018, р. 46). 
Според В. Пономариев и съавт. (2012) „началната училищна 

възраст е благоприятен период не само за развитие на повечето основни 
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двигателни качества, но и до голяма степен за реализиране на 

образователния компонент от развитието на цялостната личност на 
учениците. През този период физическото възпитание играе огромна роля 

във формирането на детето“ (Ponomarev, Limarenko, Lopatina, 2012, p. 94). 

Според А. Янева (2009) една от основните задачи на физическата 

култура е свързана с възпитанието на правилно отношение към 
спортуването и двигателната активност (Yaneva-Prokopova, 2009, p. 32). 

Мнението на Русинова, Гюров, Баева, Гюрова, Христова, Стоянова и 

съавт. (Rusinova et al., 1993) е, че двигателното усъвършенстване не се 
противопоставя на умственото и духовното (не се включва като 

допълнително), а е израз на правилна политика на образователните 

институции за все по-голямо използване на спорта за цялостното развитие 

на детето във всички образователни степени на обучение. 
Спортът като дейност има място в Конституцията на Република 

България (КРБ). Член 52 ал. 3 от КРБ гласи: „Държавата опазва здравето 

на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма 
(https://www.parliament.bg/bg/const. Следователно насърчаването на 

развитието на спорта е функция на държавата и тя може да я осъществи, 

като приема закони в тази област. Законът за физическата култура и 
спорта (ЗФКС) дефинира точните функции, чрез които държавата 

допринася за развитието на спорта (Kolev, 2013, p. 4). 

Изложение – основна част 

Целта на разработката е да представи спорта Таекуон-До, като 
възможност и успешен начин за занимание с физически упражнения, с 

което ще се подобри двигателната активност на децата и младежите в 

ученическа възраст и да ги изгради като достойни личности. 
За да разкрием същността на спорта таекуондо и съответните 

връзки и отношения с всеки компонент от процеса на обучение и 

спортното образование на учениците, прилагаме теоретичен анализ и 
синтез на историческата литература за възникването и развитието на 

спорта и предимствата му пред други спортове, включително и бойни 

изкуства. 

„Бойните изкуства са не само две съставни части на физическата 
култура, но са тясно свързани както с философията и науката, така и с 

нравите и обичайте и бита на хората. Всичко това ги превръща в една 

специфична, но много съществена част от културата на съответните 
народи. Историческият опит доказва, че при разпространението си в 

целия свят, източните бойни изкуства изпълняват функциите на 

комуникационна система за обмен на културни ценности между 

различните народи“ (Prokopov, 2005, p. 57). 
В последните няколко десетилетия се регистрира значително 

желание от страна на деца и подрастващи към заниманията с корейското 

бойно изкуство – Таекуон-До. Въпреки наличието и функционирането на 

https://www.parliament.bg/bg/const
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много школи и клубове, в които се предлагат занимания и обучения по 

други бойни изкуства, към тези по Таекуон-До интересът е голям. Този 
интерес се определя от характеристиката, атрактивността на 

изпълненията и не на последно място от достъпността и естествените 

движения, които са характерни за човека. 

Бойните изкуства, включително и Таекуон-До, предполагат 
оптимално използване на физическа сила и използване на присъщите на 

личността, но не овладени психо- физически качества. Съвършеното 

овладяване и използване на възможностите на тялото се явява сериозно 
средство за овладяване на заложената в човека енергия насочена 

съзнателно по определен начин. Съзнателните и системни занимания 

предоставят на всеки трениращ независимо от пол, възраст, качества, 

религиозна принадлежност да разкрие многостранно и изцяло своя 
потенциал. Те са подчинени на определени физически, психологически и 

психо-физически тренировъчни принципи, които са създавани и 

усъвършенствани през сериозни периоди от време. Така се възпитава и 
самоконтрол, както и сериозна реализация на човешките добродетели, 

заложени в човешката личност. 

Според Крум Рачев (1997) физическата подготовка представлява 
спортно-педагогически процес за разностранно физическо развитие, 

който в своята същност предполага овладяване на двигателни навици и 

постигане на определено ниво на физическа дееспособност. А 

физическата дееспособност се опредяла от нивото на развитие на 
физическите качества сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост, 

които стоят в основата на реализиране на двигателната дейност (Rachev, 

1997). 
Друг автор, М. Бъчваров (2000, 2005) разглежда физическата 

подготовка като процес, в който основно място е отделено на развитие на 

физическите качества, с цел повишаване на физическата дееспособност и 
овладяване на двигателни навици (Bachvarov, 2000, 2005). 

В. Маргаритов (2010) определя целта на физическата подготовка 

като процес на формиране на адекватна физическа готовност (Margaritov, 

2010). 
От многобройни изследвания, правени от различни автори, се 

потвърждава схващането, че физическата подготовка е основната 

подготовка в тренировъчния процес на състезателите по източни бойни 
изкуства. Обръща се внимание на общата физическа подготовка и 

пътищата за нейното развитие. Разработени са различни скоростни, 

скокови и силови методи за специфично изграждане на физическата 

кондиция, както и модели за регулиране на психо-физическото състояние. 
За целта се използват определени групи от упражнения, като бягане, 

упражнения за гъвкавост, за сила, йога, тибетски упражнения. По своята 

същност психо-физическото състояние е психо-физическа готовност. 
Какво е Таекуон-До? Това е система от умения за ръкопашен бой и 
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самозащита, бойно изкуство, спорт или всички тези умения взети заедно, 

основани на принципите за максимално развитие и проявление на 
физическите и психическите способности на човека. 

Какво означава Таекун-До? Тае означава крак, ритник, куон − 

юмрук, удар, а До − система, път, начин, размисъл. Съчетанието между 
трите понятия означава система за самозащита с крака и ръце. Таекуон-

До се определя като корейско изкуство за ръкопашен бой, базиращо се 

върху класическите бойни умения Те Кион и Каратеи, и се характеризира 

с използване на високи удари с крака, скокове и акробатика. 
Таекуон-До се практикува като спорт и средство за самозащита. 

• Като спорт се характеризира с атрактивност и емоционален заряд, 

показващ проявлението на многостранно размитите физически, 

психически, морални и волеви качества. Състои се от дисциплините 

спаринг, форма, чупене, изпълнение на специална техника − скокове на 

височина и дължина с чупене, изпълнение на специфични техники със 
скок и изпълнение на специфични техники по време на летежната фаза, 

силов тест за чупене на най-голям брой препятствия, самозащита − 

демонстриране на специфични техники. 

• Като бойно изкуство е насочено към изграждане на перфектен 

баланс и хармонизиране на физическите, психическите и емоционалните 

качества на личността. 

• Като умение за водене на ръкопашен бой се използват отделните 

части на човешкото тяло − горни крайници, долни крайници, глава, 
колена, лакти и цялото тяло. 

• Като бойно умение включва богато разнообразие от специфични 

движения с ръце, крака, глава и цялото тяло, както и скокове, премятания, 

хвърляния, захвати, събаряния, ключове, падания и други. Тук се 
демонстрират и умения за използване на традиционни оръжия като тояга, 

сабя, меч, въже, нож и други, както и дихателни упражнения и медитация. 

Отличителна черта на Таекуон-До са многообразните техники на 

движенията и играта с крака. 
Учебната, или както е известна като формална техника, се 

характеризира с изчистена структура, широк размах, голяма амплитуда и 

траектория на играта с крака. Тя е по-бавна, но по-мощна, тъй като 
съществува по-дълго фокусиране в крайната фаза на движенията. 

Състезателната, или спаринговата техника, се характеризира с по-

малка сложност от биомеханична гледна точка на движенията. Тя е по-

бърза, по-динамична, по-слаба, по-директно насочена, изпълнява се с по-
малки амплитуди и по-къса траектория на движенията.  

Бойно приложната техника е съчетание от формалната и 

състезателната техника, като при нея се включват и допълнителни 
движения за защита и нападение, предназначени за попадения и върху 

уязвими области на човешкото тяло. Тук се прилагат специфични техники 
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и движения с крака от лег, седеж, клек, вис, събаряния, подсечки, 

хвърляния и др. Движенията се изпълняват максимално бързо, с 
максимална сила, кратка амплитуда и кратко фокусиране върху крайната 

цел. 

В Таекуон-До съществува раздел, наречен Хосинсул (Hosinsul 

(호신술) , което преведено означава „техники за самоотбрана“. В него се 

изучават техники, свързани с въздействие върху цялото тяло, като 

атакуване на жизнените системи и уязвими точки на тялото, прилагане на 
ключове, хвърляния, събаряния върху опорно-двигателния апарат, защита 

срещу използването на хладни оръжия и оръжия въобще и други прийоми. 

Исторически справки за възникването на спорта: Съвременното 
Таекуон-До е създадено от генерал Чой Хонг Хи. Самият той практикува 

дълги години и става майстор и учител по Те Кион  − изкуството на боя с 

крака,  като по време на обучението си като курсант в Японската военна 

академия той изучава и Карате. От началото на 1946 г. постъпва на военна 

служба в новосъздадената армия на република Корея, като продължава да 
развива дейност в областта на бойните изкуства, основавайки школа О До 

Куан, в която се практикуват техники, заложени по късно в Таекуон-До. 

През 1954 г. завършва работа над своята система за ръкопашен бой,  
която на 11 април 1955 г. получава предложеното от него име Таекуон-

До. Това е и рождената дата на Таекуон-До. Започва се създаването и 

изграждането на организационната структура за неговото 

пропагандиране, разпространение, практикуване и управление. 
Таекуондо в България. Първата група за практикуване на корейски 

бойни изкуства в Република България е сформирана през втората 

половина на петдесетте години на миналия век в София от Хван Джън 
Нам, преподавал основи на Те Кион тогава студент във ВИФ. През март 

1983 г. Хван пристига в България, като член на официална делегация на 

КНДР,  а През пролетта на 1984 г. той пристига отново в България по 

покана и започва практическа работа по вече договореното, като води със 
себе си Ким Унг Чол. Започват и първите организирани и методически 

подплатени занимания, които се провеждат за първи път. 

 През май 1990 г. се учредява Българската федерация по Таекуон-
До ITF, официално призната от тогавашната национална спортна 

структура БСФС и от ITF. 

Предимствата  при практикуване на Таекуон-До: Обучението по 
Таекуон-До е педагогически процес, основан на базата на дидактическите 

принципи и методи за обучение. Тренировъчния процес е свързан със 

задължителното усвояване на основни добродетели - доброта, чест, 

хуманност, справедливост, почтеност, постоянство, добронамереност, 
лоялност, уважение, доверие, коректност, вежливост, справедливост, 

чувство за дълг, отговорност. Така освен усъвършенстване на силата, 

техниката и уменията се изгражда уравновесен, балансиран и хармоничен 
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характер и начин на живот. Съблюдаването на определени принципи по 

време на обучението и тренировките, дава възможност на обучаемите да 
използват в максимална степен неразкрити и не овладени психо 

физически качества присъщи на личността. Използването на определени 

специфични методи и средства позволяват подчиняване на волята на тези 

качества, съвършено овладяване на физическите възможности на тялото 
и възможност за изява на човешкия дух. Системните тренировъчни 

занимания независимо от пола, възрастта и вродените антропометрични, 

двигателни умения, физически и психически качества позволяват 
развитие и усъвършенстване на вътрешния потенциал. Това позволява на 

трениращия да опознае в максимална степен собствените си качества и 

способности, подобряване на самоконтрола, както и за реализация на 

изначалните човешки добродетели скрити в човешката личност. 
Началното обучение по Таекуон-До обхваща от три до шест 

месечен период през който се изграждат основните физически качества 

сила, бързина, гъвкавост, издръжливост, както и координация на 
движенията, създават се и се възпитават здравни и хигиенни навици, 

формира се добро и отговорно отношение към тренировъчния процес, 

средата и другите участници в него. 
Началното обучение е един от най важните етапи от  цялостния 

процес на обучение по Таекуон-До. Тогава се усвояват всички умения и 

се създават навици и предпоставки за бъдещо спортно развитие. По своята 

същност той е етапа, в който обучаемите попадат в различна за тях среда 
и обстановка със свои правила и начини на функциониране. В 

съществуващите методики за начално обучение, които се прилагат към 

настоящия момент се наблюдават различия по отношение на създаване и 
изграждане на физическите качества, на последователността на усвояване 

на техниките, както и на начина на преподаване. Една от основните 

причини за това е липсата на утвърдени модели, които се наложат в 
практиката.  

В този период се провеждат и специализирани тренировки за 

развитие на физически и психически и морално волеви качества. 

Продължителността на едно тренировъчно занимание е от два часа 
и половина до четири часа в зависимост от възрастта на обучаемите и 

поставените за изпълнение задачи. 

Заключение 

Настоящият анализ представлява тълкуване на възможностите на 

спорта таекуондо, не само като успешно средство за двигателна активност 

сред децата и младежите в ученическа възраст, но и като възможност за 

възпитание, развиване на волеви качества, уважение, себепознаване и 
самооценяване. Изучаването на възможностите на спорта таекуондо и 

влиянието му върху физическата подготовка на младия човек е важна 

стъпка към обогатяване на методиката на обучение и спортно 
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усъвършенстване. За да бъде успешно обучението на децата е 

необходимо, спортните педагози да бъдат много добре подготвени. За да 
бъдат физически активни учениците и да изпитват удоволствие, трябва да 

притежават съответни спортни умения. 
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ЗАВИСИМОСТ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ОТ 

РЪСТОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ IV ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕ 

Цвета Димитрова Трайкова 

 

DEPENDENCE OF MOTOR ABILITIES ON HEIGHT PARAMETERS 

OF PRESCHOOLERS 

Tsveta Dimitrova Traykova 
 

Abstract: A number of studies show that a certain correlation between the 

functional and structural characteristics of the organism exist as the structural ones play 

some role in the development and improvement of better physical fitness. 

The purpose of the study was to establish the dynamics in the character and 

level of the relationship between the motor abilities and the anthropometric parameter 
“height“ of 6/7-year-olds over a period of one school year. 

Methodology: theoretical analysis, pedagogical experiment, pedagogical 

testing, statistical methods.  

A total of 121 boys and girls were tested twice at the beginning and the end of 

the school year. 

Results: The initial study found a moderate correlation between the height and 

grip strength of both hands and the explosive strength of the upper extremities. In the 

final testing, a significant correlation was established between the height and grip 

strength of the right hand and a moderate one between the height and grip strength of 

the left hand, static back strength and the explosive strength of the upper extremities. 

The influence of height on the other motor abilities examined is weak and 
statistically unsignificant. 

Key words: physical activity, motor abilities, height, correlations, preschoolers 

 

Въведение 

Ранното детство е един от най-важните и критични периоди в 

онтогенетичното развитие на човека, когато организмът е изключително 

чувствителен към въздействието както на положителните, така и на 
отрицателните фактори на околната среда. 

При децата до 7-годишна възраст се установява интензивен растеж 

и развитие на най-важните органи и системи на техния организъм, като се 
полагат и основите за всестранното развитие на двигателните им 

способности (Kim, 2015). 

Двигателните способности на индивида се определят от нивото на 
развитие на двигателните качества, които обикновено се приемат като 

различни страни и проявления на тези способности (Zatsiorskiy, 2020; 

Nikolova, 2012; Shebeko, 2015). 
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Една от най-важни насоки на предучилищното физическо 

възпитание, като педагогически процес, е хармонично и всестранно 
физическо и двигателно развитие на децата и респективно на 

функционалните им възможности. Въпреки че са генетично 

предопределени, те търпят промяна и под въздействие на външни 

фактори, като възпитание, образование, обучение, начин на живот, 
условията на външната среда и т.н. Тук трябва да подчертаем и 

изключителната роля на двигателната дейност, като основен компонент 

на този процес, благодарение на която се постига целта на физическото 
възпитание, а именно добро здравословно състояние и благополучие на 

децата в тази възраст. 

Двигателните качества на човека са основен структурообразуващ 

компонент на физическата му дееспособност. От тяхното ниво и степен 
на развитие зависи ефективното и успешно осъществяване на всяка 

двигателна задача. Това налага комплексното им развиване в 

предучилищния период, в зависимост от особеностите в растежа и 
развитието на децата чрез подбор на подходящи за възрастта средства, 

методи и форми на физическото възпитание.  

За да бъде максимално ефективен, този процес трябва да е добре 
организиран, управляван и реализиран съобразно възрастовите и 

индивидуални особености на децата и не на последно място, перманентно 

контролиран (Traykova, 2021). 

Редица проучвания сочат, че между функционалните и структурни 
признаци на човешкия организъм съществува определена взаимовръзка, 

като структурните предпоставки играят известна роля за формирането и 

развиването на по-добра физическа годност.  
Ръстът е една от определящите структурни характеристики на 

човешкото тяло, изразяващ височината на тялото (Спортен 

терминологичен речник, 2011; Shebeko, 2015). 
Според Йорданов и съавт. (БАН, 2012) той се явява „основният и 

най-важен оценъчен антропометричен показател за физическо развитие 

на индивида през целия му живот“ (Yordanov et al., 2012). Ръстът е в много 

голяма степен силно генетично предопределен (редица научни 
изследвания доказват, че е наследствено детерминиран в 85-90% и по-

консервативен в сравнение с останалите антропометрични показатели 

(Guba et al., 2021 и др.). 
Освен от наследствените фактори, този антропометричен показател 

зависи и от някои хормонални фактори (хормон на щитовидната жлеза, 

соматотропния хормон на хипофизната жлеза, инсулина, половите 

хормони), както и от начина на хранене на детето (осигуряване на 
необходимите за тяхното развитие хранителни вещества – протеини, 

мазнини, въглехидрати, минерални соли, витамини) (Kim, 2015). 

Ръстът (както и телесното тегло) са признаци, които отразяват 
напълно генетичните, хормоналните и физиологични закономерности на 
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растящия организъм (Guba et al., 2021; Yordanov, 2012). 

В периода от 1-та до 7-та година на детето ръстът се увеличава в 
значителна степен, като най-големият прираст на този показател според 

Губа и съавт., (2021) e в 6−7-та година (Guba et al.,2021; Caims, 1996, Chen 

Hsun-Jng. Kuo Ching-Su, 1989). 

Целта на настоящото изследване беше да се установи динамиката в 

степента и характера на зависимостта на двигателните способности на 

6−7-годишни деца от показателя „ръст“, за период на една учебна година. 

Методология на изследването 

Предмет на изследването са взаимовръзките и взаимо-

зависимостите между антропометричните показатели и двигателните 

качества на деца в предучилищна възраст. 
Обект на изследването са корелационните зависимости между 

показателя „Ръст“ и двигателните качества на деца от IV-та възрастова 

група. 

В началото и края на учебната година беше проведено изследване 
във връзка с поставената цел с общо 121 момчета и момичета от 

подготвителните групи на 6−7-годишните от две детски градини и едно 

училище в гр. София. 

Използвани са следните научно-изследователски методи: 
теоретичен анализ на информационните източници, антропометрия, 

педагогическо тестиране и статистически методи – в случая вариационен, 

корелационен и графичен анализ. 

Бяха измерени антропометричният показател „ръст-прав“, както и 
следните двигателни тестове, съобразени с морфофункционалните и 

биомеханически особености на растящия организъм в тази възраст, 

определящи нивото на двигателните качества на децата: 
1. Ръчна динамометрия на дясна ръка (кг) 

2. Ръчна динамометрия на лява ръка (кг) 

3. Станова динамометрия (кг) 

4. Бягане на 40 м (сек) 
5. Скок на дължина с 2 крака от място (см) 

6. Хвърляне на плътна топка (1 кг) с две ръце отгоре (см) 

7. Хвърляне на плътна топка (1 кг) с две ръце отдолу (см) 
8. Хвърляне на малка плътна топка (150 г) в далечина с удобна ръка (см) 

9. Хвърляне на малка плътна топка (150 г) в хоризонтална и вертикална 

цел (бр.) 
10. Максимален брой клякания за 20 сек (бр.) 

11. Бягане на 200 м (сек) 

12. Наклон напред от седеж (см) 

Изчислени бяха коефициенти на обикновена линейна корелация (по 
Пиърсън). 

За статистически достоверни бяха приети тези критични стойности 
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на коефициента – r, които са по-големи или равни на теоретично 

изчислените (в случая r=0.11) при ниво на гаранционна вероятност Р ≥ 
95%. 

Редица научни изследвания доказват, че в предучилищната възраст 

не са регистрирани съществени различия във формата и размерите на 

тялото на момчетата и момичетата, което ни дава основание при анализа 
на емпиричните данни да обединим двете полови групи. 

Анализ на резултатите 

Представени и анализирани са зависимостите между 
антропометричния признак „Ръст“ и двигателните качества на 

изследвания контингент.  

На Фигура 1 са онагледени резултатите на корелационните 

зависимости от първото изследване (начало на учебната година).  

 

Фиг.1. Модел на корелационни зависимости между ръста и двигателните 

качества на деца от IV-та подготвителна група – първо изследване 
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От графиката установяваме, че връзката и влиянието на ръста върху 

двигателните качества е в диапазона – от слаба до умерена, като 
умерените зависимости са положителни и с висока степен на значимост. 

Както се вижда, умерените корелации са общо 5, като най-високи и 

с голяма статистически достоверност са коефициентите на корелация 

между ръста и статичната сила на дясната ръка (r =0,481) и между ръста и 
взривната сила на горните крайници (r=0,461), измерена с теста 

„Хвърляне на плътна топка (1 кг) с две ръце отдолу“. 

Ръстът влияе в умерена степен също така и върху статичната сила 
на лява ръка (r =0,399), измерена с теста: „Ръчна динамометрия“, както и 

върху взривната сила на горните крайници, измерена с тестовете: 

„Хвърляне на плътна топка (1 кг) с две ръце отгоре“, с коефициент на 

корелация - r = 0,398 и „Хвърляне на малка плътна топка с удобна ръка в 
далечина“ (r =0,308). 

 
Фиг.2. Модел на корелационни зависимости между ръста и двигателните 

качества на деца от IV-та подготвителна група – второ изследване 
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От представените на Фигура 2 резултати от второто изследване 

(проведено в края на учебния период), се установява само 1 значителна 
корелация на ръста със статичната сила на дясната ръка, при която 

коефициентът на корелация е r = 0,502, както и още 5 умерени 

зависимости със: статична сила на лявата ръка (r =0,410) и на трупа (r 

=0,323); с взривната сила на горни крайници, измерена с тестовете 
„Хвърляне на плътна топка с две ръце отдолу“ (r =0,404 ) и „Хвърляне на 

плътна топка с две ръце отгоре“ (r =0,375), също и с „Хвърляне на малка 

плътна топка в далечина с удобната ръка“ – (r =0,324).  
Останалите регистрирани корелационни коефициенти са слаби по 

сила и статистически недостоверни. 

Като цяло констатираме следното: и при двете изследвания 

доминират умерените взаимовръзки на ръста със силовите способности 
на децата, като при второто изследване влиянието на ръста върху 

статичната сила на горните крайници се повишава („Ръчна динамометрия 

на дясната ръка“), докато върху взривната сила на горните крайници – 
намалява, като корелационните коефициенти са с положителен знак! 

Установяваме слабо и статистически недостоверно влияние на 

ръста върху останалите двигателни качества.  
По-ниските коефициенти на корелация могат да се обяснят с факта, 

че в случая генетичните фактори действат с по-голяма сила върху ръста в 

този възрастов период, докато в по-късна възраст, въпреки че тяхното 

влияние не отслабва, то се деформира от все по-силната намеса на 
социалните фактори. 

Заключение 
От направения анализ на емпиричните данни можем да направим 

следното заключение:  

Ръстът корелира умерено, положително и с висока статистическа 

достоверност само със силовите способности на децата от предучилищна 
възраст (при второто изследване е регистрирана и една значителна 

корелация със статичната сила на дясната ръка), докато влиянието му 

върху останалите двигателни способности е слабо и статистически 

недостоверно. 
При първото изследване ръстът влияе позитивно и в умерена степен 

само върху статичната и взривна сила на горните крайници, докато при 

второ изследване беше установено нарастване силата на въздействие на 
ръста само върху статичната сила на двете ръце и върху силата на трупа 

(становата сила), т.е. не се наблюдават съществени промени в 

изследваните взаимовръзки и взаимозависимости между ръста и 

двигателните качества на деца в предучилищна възраст за период от една 
учебна година. 
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ВЛИЯНИЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ НА 11−12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ  

Надежда Борисова Костова 

 

IMPACT OF THE COMBINED TEACHING IN PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON THE MOTION ABILITIES  

OF 11−12-YEAR-OLD PUPILS 

Nadezhda Borisova Kostova  

 
Abstract: Mankind is subjected during these last years to the aggressive 

influence of a virus, distributed all over the world, namely Covid-19. It impacted 

negatively not only the health of the people but provoked the income of economic, 

political and social crises on a global scale. The imposed social isolation has changed 

the habitual and introduced alternative and new decisions.  

The educational system in all its measurements, proved to be one of the most 

affected spheres by the world pandemic. Teachers and students/pupils have continued 

their interaction by distance learning instead by the traditional way of attendance. The 

imposed social isolation and the transition of the students and pupils from education in 
attendance to online distance education has led to a majority of challenges set up both 

for the teachers and students/pupils.     

Purpose of the study – to establish the impact of the combined teaching in 

physical education and sport on the motor abilities of 11–12-year-old-pupils.  

Scientific study methods – the following scientific study methods have been 

used: literature sources analysis and sport-pedagogical tests by applying updated tests 

for studying the physical abilities of the secondary school pupils.  

Conclusion: It can be defined that the combined teaching in physical education 

and sport impacts positively the development of 11–12-year-old-pupils motor abilities 

while increase is observed of all indications under study. The results from the present 

scientific study appear as a basis for creating possibilities for perfecting the combined 

teaching in physical education and sport and outline the necessity of future directions 
towards effective organization of the educational process within the conditions of such 

a type of teaching.  

Key words: physical education and sport, traditional education, online 

education, motor abilities, physical abilities. 
 

 

Увод 

Динамичните промени в нашето съвремие неимоверно оказаха 

своето въздействие върху различни обществени сфери, част от които е и 

образованието. Разпространяващият се през последните години вирус 
Covid-19 постави множество предизвикателства и изисквания пред 

човечеството. Той повлия негативно не само върху здравето на хората, но 
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и провокира настъпването на икономическа, политическа и социална 

криза, и то в глобален мащаб. Наложената социална изолация промени 
обичайното и въведе алтернативни и нови решения (Zheng et al., 2021). 

Една от най-силно засегнатите сфери от световната пандемия се 

оказа системата на образованието във всичките ѝ измерения. Учители и 

ученици продължиха своето взаимодействие, но не в традиционната за 
тях среда (присъственото обучение), а чрез обучение в електронна среда. 

Наложената социална изолация и преминаването на учениците от 

присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда 
доведе до множество предизвикателства, пред които бяха поставени както 

самите учители, така и учениците. Всичко това промени обичайното и 

въведе новото, неочаквано, неизвестно (Gerlič, 2000).  Така настъпилите 

изисквания и промени наложиха нестандартната досега тенденция в 
обучението във всички степени и етапи, а именно смесеното обучение, 

представляващо хибридна форма между присъствено и дистанционно 

(електронно) обучение. Във всички нива на образованието този тип 
обучение към настоящия момент беше най-целесъобразен и удачен (Pizzi, 

2014). 

Към днешна дата в научната литература съществуват различни 
мнения по отношение на смесеното обучение. Според „Института по 

публична администрация“ този тип обучение, притежава следните 

характеристики – „отчасти се осъществява онлайн с елементи на контрол 

от страна на обучаващия се (времето, мястото или темпа, с който се 
усвоява учебното съдържание) и отчасти се осъществява присъствено, 

извън дома (училище, институция) при контрола на преподавателя“ 

(www.ipa.government.bg). 
Като предимства на смесената форма на обучение се открояват 

няколко основни характеристики - спестява време за придвижване от дома 

до училището, позволява прилагането на голяма палитра от способи и 
комбинации, ориентирани към индивидуалните особености на 

обучаващите се, повишава нивата им на самоконтрол, мотивация и 

отговорност (George-Walker & Keeffe, 2010). Според някои автори 

мотивацията в значителна степен може да повлияе върху постиженията 
при този тип обучение (Schunck et al., 2008) и се явява ключов елемент за 

ефективното и успешно обучение от разстояние (Waheed et al., 2016). 

Учебният предмет „физическо възпитание и спорт“ като част от 
общообразователната подготовка на учениците, не остана встрани от 

фокуса на този тип обучение. Същността и спецификите на процеса на 

обучение по физическото възпитание и спорт в електронна среда 

поставиха редица трудности при взаимодействието между учител и 
ученик. Това до голяма степен бе предопределено от особеностите на 

учебния предмет, а именно осъществяването на двигателно-познавателна 

дейност в процеса на обучение по физическо възпитание и спорт.  
Безспорен е фактът, че в условията на днешното съвремие 

http://www.ipa.government.bg/
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физическата активност на учениците е сведена до минимум. В условията 

на електронното обучение се повиши това обездвижване. Физическото 
възпитание и спорт като учебен предмет се явява основен фактор, 

средство и възможност за активна двигателна дейност, за развитие на 

двигателните способности на учениците и изграждане на здравословния 

им начин на живот. 
Цел на изследването – да се установи влиянието на смесеното 

обучение по ФВС върху двигателните способности на 11–12-годишни 

ученици. 
Задачи:  

1. Да се направи проучване и теоретичен анализ на литературни 

източници по изследвания проблем. 

2. Да се установи състоянието на двигателните способности на 11–12-
годишни ученици чрез прилагане на актуализираните тестове за 

физическа дееспособност в началото и края на учебната 2021–2022 

година. 
3. Получените резултати от двете тестирания да се обработят 

статистически с вариационен и сравнителен анализ и да се представят 

в таблици и фигури. 
Методи на научното изследване – приложени са следните методи 

за научно изследване – анализ на литературни източници по проблема и 

спортно-педагогическо тестиране с прилагане на актуализираните тестове 

за изследване на физическата дееспособност на учениците от средното 
училище:  

✓ 30 м. гладко бягане за измерване на бързината; 

✓ скок дължина от място – за взривна сила на долни крайници; 
✓ хвърляне на плътна топка с тегло 3 кг. с две ръце над глава, даващ 

информация за сила на мускулните групи на ръцете и раменния пояс, 

гърба и корема; 
✓ 200 м. бягане – за измерване на физическото качество 

издръжливост; 

✓ тест за ловкост – наречен Т-тест. 

По време на научното изследване беше проведена беседа с учителя 
по физическо възпитание и спорт за получаване обратна информация по 

отношение на приложените средства и методи по време на смесеното 

обучение. 
Двете тестирания – (входно – начало на учебната година, изходно 

ниво – край на учебната година) при ученици от 5-ти клас на 125 СУ „Проф. 

Боян Пенев“ се осъществиха по време на учебната 2021–2022 година, през 

това време обучението бе в смесен режим – присъствено и дистанционно.  
Според обстановката в страната, разпространението на Сovid-19 и 

наложените мерки от Здравното Министерство на Р. България през тази 

учебна година обучението на изследваните ученици от 5-ти клас бе 
приоритетно дистанционно през първия срок и основно присъствено през 
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втория. 

Обработката на емпиричната информация е осъществена чрез 
математико-статистически методи за обработка на резултатите и 

графичен анализ. Изчисленията са осъществени с помощта на 

статистическата програма SPSS Statistics 23.0. 

Предмет на изследването е влиянието на смесеното обучение – 
присъствено и обучение от разстояние в електронна среда върху 

двигателните способности на 11–12-годишни ученици. 

Обект на изследване – респонденти на емпиричното изследване са 
ученици от 5-ти клас на основното образование (11–12-годишна възраст) 

от 125 СУ „Проф. Боян Пенев“ – град София. Изследвани са общо 72-ма 

ученици съответно разпределени по пол – 35 момчета (48.6 %) и 37 

момичета (51.4%).  

Анализ на резултатите 

Резултатите от измерените показатели в изследването са 

обработени на вариационен и сравнителен анализ като разпределението 
на момчетата и момичетата е нормално (Гаусово) или близко до 

нормалното (Gigova, 2019). Това дава основание за прилагане на t-

критерият на Стюдънт за зависими извадки при гаранционна вероятност 
(Pt≥95%).  

 Като първа насока на анализа са представени данните от 

получените резултати при измерване на различните страни на 

двигателните способности при входно и изходно ниво.  При обработката 
на резултатите чрез приложения вариационен анализ наблюдаваните 

показатели са разпределени както следва: средни стойности и 

вариативност на показателите в началото на учебната година (входно 
ниво) представени в Таблица № 1 и съответно в края на учебната година 

(изходно ниво) – Таблица № 2. 

От таблица № 1 се установява, че при входното измерване на 
показателите при 11–12-годините момчета се наблюдава нормално 

разпределение по всички изследвани признаци с коефициенти на 

вариация от V=11.04% за бързина до V=21.33% за взривна сила на горните 

крайници. Това определя групата като еднородна. 
Впечатление правят стойностите на вариация при изследваните 

показатели на момичетата, измерени при входното ниво. Коефициентите 

на вариация, съответно при бягане на 30 м. (V=9.64%), бягане на 200 м. 
(V=7.35%) и Т-теста (V=8.61%) са със стойности по-ниски от значимите 

статистически 10%, което определя изследваните ученички като 

хомогенна съвкупност по отношение на изследваните признаци. 
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Таблица 1 

Средни стойности на вариативност на показателите за физическа 

дееспособност на момчета и момичета при входното измерване 

   ПОКАЗАТЕЛИ – НАЧАЛО 

   30 м. 

бягане 
Скок на 

дължина 
Топка 

 3 кг. 
200 м. 

бягане 
Тест за 

ловкост 

М
о

м
ч

ет
а
 -

 

5
 к

л
а

с 

N
 3

5
 

Min 5.38 110.00 250.00 41.28 13.57 

Max 8.72 200.00 590.00 60.31 28.25 

М 6.25 156.85 368.38 49.90 17.56 

SD 0.69 21.42 78.61 5.89 3.24 

As 1.600 -0.290 0.494 0.385 2.273 

Ex 3.473 -0.328 0.300 -1.005 5.428 

V% 11.04 13.65 21.33 11.80 18.45 

 

М
о

м
и

ч
ет

а
 -

 

5
 к

л
а

с 

N
 3

7
 

Min 5.08 120.00 210.00 43.46 15.56 

Max 7.75 190.00 520.00 58.60 21.81 

М 6.33 156.97 336.76 49.61 17.42 

SD 0.49 17.05 72.05 3.65 1.50 

As 0.233 0.029 0.453 0.378 1.004 

Ex 0.965 0.322 0.068 0.342 0.992 

V 9.64 10.86 21.4 7.35 8.61 

Сравнените коефициенти на вариация по отделните показатели при 

изследваните момчета и момичета са представени на фигура № 1.  
Установява се, че при входното измерване се наблюдават много 

близки стойности на резултатите на двата пола по отношение на скок на 

дължина, където средната стойност на момчетата е М=156.85, а на 

момичетата – М=156.97. Разликата от 12 мм е незначителна (таблица №1).  
Подобни са резултатите и на 200 м. совалково бягане, където средна 

стойност при момчетата е  М=49.90 и при момичетата – М=49.61 като 

отново се наблюдава незначителна разлика от 0,29 сек., пак в полза на 
момичетата. Резултатите от Т-теста са идентични, като момчетата са със 

средна стойност от M=17.56, а при момичетата стойността е M=17.42. При 

входното измерване на взривна сила на горните крайници средната 
стойност на момчетата е М=368.38 см, докато тази на момичетата е 

М=336.76. 
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Тук ясно се очертава предимството на момчетата, които дават по-

добър резултат с  приблизително 32 см. 

Таблица 2.  

Средни стойности на вариативност на показателите за физическа 

дееспособност на момчета и момичета при изходното измерване 

   ПОКАЗАТЕЛИ – КРАЙ 

   30 м. 

Бягане 

Скок на 

дължина 

Топка 

 3 кг. 

200 м. 

бягане 

Тест за 

ловкост 

М
о
м

ч
е
т
а
 -

 

5
 к

л
а
с 

N
 3

5
 

Min 5.17 90.00 270.00 39.60 13.25 

Max 10.36 200.00 500.00 69.31 22.27 

М 6.21 161.35 391.87 48.65 16.62 

SD 1.04 26.30 62.60 7.06 1.94 

As 2.361 -0.701 -0.184 1.013 1.062 

Ex 7.065 0.295 -0.784 0.817 1.494 

V% 16.74 16.29 15.97 14.51 11.67 

 

М
о
м

и
ч

е
т
а
 -

 

5
 к

л
а
с 

N
 3

7
 

Min 5.20 120.00 240.00 39.83 15.41 

Max 7.83 200.00 560.00 60.52 19.84 

М 6.10 158.86 383.15 47.25 16.71 

SD 0.48 15.81 84.05 3.96 0.97 

As 1.078 0.421 0.308 0.765 1.462 

Ex 3.128 1.003 -0.590 2.148 2.459 

V% 7.86 9.95 21.93 8.38 5.80 

При анализа на резултатите от второто измерване (изходно ниво), 
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представени на (таблица № 2), коефициентите на вариация по отделните 

показатели при момчетата отново са сравнително близки. Впечатление 
правят обаче наблюдаваните промени при коефициените на вариация 

между първото и второто изследване при момчетата, а именно по-

високият коефициент на вариация при двигателното качество бързина със 

стойност (V=16.74 %) и по-ниските коефициенти на вариация съответно: 
при Т-теста, където изследваните момчета се определят с висока 

хомогенност (V=11.67%) и скоростно-силовите способности на горни 

крайници (V=15.97%). Наблюдаваните стойности на вариация при 11−12-

годишните момичета остават сравнително идентични с тези при входното 

ниво (V=5.80% до V=9.95%), което отново определя изследваните лица 
като силно хомогенна съвкупност по отношение на изследваните 

признаци (фигура № 2). 

 
За сравняване на постиженията и изчисляване на прираста на 

двигателните способности на 11−12-годишни ученици, обучавани в 

смесен режим (присъствено и дистанционно), бе приложен t-критерият на  

Стюдънт за зависими извадки с гаранционна вероятност P≥95.0%.  

Данните от обработката на емпиричната информация са представени по 

пол, съответно:  таблица № 3 − сравнителен анализ на момчетата и 

таблица № 4 − на момичетата.  
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Таблица 3.  
Сравнителен анализ на средните стойности на изследваните 

показатели при 11−12-годишни момчета 

Показатели 

 

тестове  
Начало Край 

 

Прираст 
Достоверност  

   

𝐗1 SD1 𝐗2 SD2 d d% t emp P % 

30 м. бягане 

\s\ 
6.25 0.69 6.21 1.040 0.04 0.64 0.216 17 

Скок на 

дължина 

\cm\ 

156.85 21.42 161.35 26.30 4.5 2.86 -1.092 71.7 

Топка 3 кг 

\cm\ 
368.90 80.43 391.87 62.60 22.97 6.22 -1.251 78 

200 м. 

бягане \s\ 
50.05 5.93 48.65 7.06 1.4 2.79 0.892 62 

Тест за  

ловкост \s\ 
17.56 3.25 16.61 1.95 0.95 5.41 1.508 85.9 

 

Емпиричната стойност на t-критерия на Стюдънт е представена в 

колона temp, като в случая критичните стойности и за момчетата, и за 

момичетата  е  t0,05;35,37 =2,04. 
При сравнението на постиженията на момчетата от първото и второ 

изследване не се установиха статистически значими разлики. Подобрения 

обаче се наблюдават в резултатите при взривната сила на горните 
крайници, където средните стойности са  М=368,90 в началото и 

М=391,87 в края. Повишението на средния резултат за една учебна година 

е приблизително 23 см. При развитието на координационните 
способности момчетата също демонстрират повишаване на резултатите 

си, като разликата между средните стойности е приблизително 1 сек. 

подобрение, което се гарантира от Р=85,9%.  

Съществени са настъпилите промени и подобрения в двигателните 

способности на 11−12-годишните момичета. С изключение само на 
развитието на взривната сила на долните крайници се наблюдават 

статистически значими разлики в развитието на останалите двигателни 

способности. На таблица №  4 са представени резултатите от прилагането 

на сравнителния анализ при постиженията на момичетата от първото и 
второто изследване.   
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Таблица 4.  

Сравнителен анализ на средните стойности на изследваните 

показатели при 11−12-годишни момичета 

Показатели 

 

тестове  

Начало Край 

 

Прираст 

  

Достоверност  

𝐗1 SD

1 
𝐗2 SD2 d d% t emp P % 

30 м. 

бягане \s\ 
6.33 0.49 6.10 0.48 0.23 3.63 3.361 99.8 

Скок на 

дължина 

\cm\ 

156.36 16.85 158.86 15.81 2.5 1.59 -0.982 66.7 

Топка 3 кг 

\cm\ 
336.76 72.05 378.82 83.73 42.06 12.48 -2.768 99.1 

200 м. 

бягане \s\ 
49.61 3.65 47.25 3.96 2.36 4.75 2.670 98.9 

Тест за 

ловкост \s\ 
17.39 1.51 16.71 0.97 0.68 3.91 2.373 97.7 

Значим е прирастът в няколко основни аспекта – бързина, с разлика 
от 0,23 сек., при гаранционна вероятност Р=99.8% и temp =3,361, което 

означава, че прирастът е статистически значим (фигура № 3). Прирастите 

в силата на горните крайници при второто измерване – 42.06 см., също е 
статистически значим Р=99.1%, така както и при бягането на 200 м. – с 

подобрение от 2.36 сек., и гаранционна вероятност Р=98.9%. Подобни 

резултати се установяват и в други изследвания (Peltekova, Peltekov, 

2021). 
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При сравняване на средните стойности на Т-тест в началото 

М=17.39 и края М=16.71 се наблюдава подобрение от около 1 сек., и Р= 
97.7% отново се установява, че прирастът е статистически значим. 

Обяснение за тези различия при развитието на двигателните 

способности, в значителна степен можем да търсим в онтогенетичното 

развитие на момичетата и момчетата в тази възраст. Промените 

настъпващи в пубертетното развитие при 11−12-годишните ученици са 
динамични. Наблюдават се бурни и съществени изменения по отношение 

на анатомо-морфологичните, физически, психически, емоционални и 

интелектуални способности на подрастващите. Всички тези промени 

засягат предимно първо момичетата, което определя този период като 
сензитивен за развитие на някои от двигателните способности.  

В заключение можем да обобщим, че смесеното обучение по 

физическо възпитание и спорт оказва своето положително влияние върху 

развитието на двигателните способности на 11−12-годишни ученици. 

Основен аспект на неговата ефективност се явява по-значителната 
теоретична подготовка при обучението в двигателно-познавателна 

дейност. С помощта на познавателната дейност и свързаните с нея 

процеси − мислене, памет, анализ, синтез и др., пряко кореспондират с 

осмисляне на двигателното действие и съответно водят до по-висока 
ефективност при изпълнението му. Разбира се, това се случва най-добре, 

когато е налице и многократно повторение на двигателното действие. 

Изводи: 

1. На база проучените литературни източници се установява, че към 
настоящия момент броят на научните публикации в тази насока, все още 

е оскъден. 

2. Можем да определим, че смесеното обучение по физическо 

възпитание и спорт, дава добри резултати при 11−12-годишните ученици, 

като прираст се наблюдава по всички изследвани показатели – бързина, 
сила на горни и долни крайници, ловкост, скоростно-силова 

издръжливост. 

3. Очертава се, че двигателните способности при 11−12-годишните 

момичета се подобряват значително по време на смесеното обучение по 

физическо възпитание и спорт. Важно е да се отбележи, че прогресивното 
нарастване на способностите на момичетата се допълва и от анатомичните 

и физиологични промени, настъпващи през пубертетната възраст. 

4. Предвид особеностите на дистанционното обучение по физическо 
възпитание и спорт и работата на специалиста може да се обобщи, че по-

значителната теоретична подготовка по време на ОРЕС е повлияла 

осмислянето и възприемането на информацията, свързана с изпълнението 
на различни двигателни дейности, което респективно оказва влияние и 

върху развитието на отделните двигателни способности.  



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

129 
 

Литература / References 

Bayyat, M. (2020). Blended learning: A new approach to teach ballet technique 
for undergraduate students. Turkish Online Journal of Distance Education, 

21(2), 69–86. 

George‐Walker, L. D., & Keeffe, M. (2010). Self‐determined BL: a case study 

of BL design. Higher Education Research & Development, 29(1), 1–13. 
Gerlič, I., (2000). Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju. Ljubljana: 

DZS. 

Gigova, V. (2019). Statisticheski metodi s SPSS Statistics: Rakovodstvo za 
studenti ot OKS "Magistar" i ONS "Doktor" na NSA "Vasil Levski". Sofia. 

[Гигова, В. (2019). Статистически методи с SPSS Statistics: 

Ръководство за студенти от ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор" на НСА 

"Васил Левски". София.]  
Peltekova, I., B. Peltekov. (2021). Vliyanie na prisastvenoto i obuchenieto ot 

razstoyanie varhu fizicheskata deesposobnost na uchenitsi ot 5. klas. 

KNOWLEDGE – International Journal, vol. 47(2). [Пелтекова, И., Б. 
Пелтеков. (2021). Влияние на присъственото и обучението от 

разстояние върху физическата дееспособност на ученици от 5. клас. 

KNOWLEDGE – International Journal, 47(2).]  
Pizzi, M. A. (2014). BL pedagogy: the time is now!. Occupational therapy in 

health care, 28(3), 333–338. 

Schunck, D. H., Pintrich, P., R. & Meece, J. L. (2008). Motivation in Education 

(3rd ed.). Upper SaddleRiver, NJ: Pearson Merill Prentice Hall. 
Waheed, M., Kaur, K., Ain, N., & Hussain, N. (2016). Perceived learning 

outcomes from Moodle: Anempirical study of intrinsic and extrinsic 

motivating factors. Information Development, 32(4),1001–1013.  
Zheng, W., Yu-Yu Ma, and Hung-Lung Lin. (2021). Research on Blended 

Learning in Physical Education During the COVID-19 Pandemic: A Case 

Study of Chinese Students. Original Research, October-December 2021, 1–
12. 

www.ipa.government.bg. Е-обучение: смесената форма на обучение - най-

доброто от двата свята. 

 
 

Author Info: 

Nadezhda Borisova Kostova, PhD 
Chief assistant in “Theory of the physical education”  

Department 

NSA ‘’Vassil Levski’’ 

1700 Sofia, Studentski grad 
e-mail: sugareva_n@abv.bg 

http://www.ipa.government.bg/
mailto:sugareva_n@abv.bg


 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

130 
 

DOI: 10.15547/YbFE.2022.13 
 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛОЖЕНА ПРОГРАМА ВЪРХУ 

,,СИГУРНОСТТА“ НА УДАРИТЕ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО 

БАДМИНТОН 

Румяна Кирилова Иванова 

 

EFFECT OF AN APPLIED PROGRAMME ON THE "SECURITY" OF 

HITTING IN BADMINTON COMPETITORS 

Rumyana Kirilova Ivanova 

 
Abstract: The data presented in this study define the quantitative evaluation of 

the indicator „security” in the playing technique for the discipline „Women-single”. 

The forced and unforced errors made by 5 Bulgarian badminton players during matches 

of state championships were determined. The data were recorded for 15 game indicators 

(strokes), divided into three groups: „attacking”, „neutral”, „defensive” and the 
elements „service”, „receiving”. For the set goal and tasks the following methods were 

applied: the research - study of specialized information sources; method of direct and 

indirect observation (recording-registration of game activity). The following 

mathematical-statistical methods were applied: analysis of variance, alternative 

analysis. The effect of the applied author's methodology on the improvement of 

attacking style of play, in particular - minimization of unforced errors by the female 

athletes studied in a pilot study was investigated. The results revealed a decrease in 

errors made in the „attacking” group from 40% to 32% at the end of the study; in the 

group of „neutral” strokes the female athletes made approximately the same percentage 

of errors: 27% and 28% in the second observation. The percentage of recorded 

inaccuracies for the „defensive” strokes group increased, from 33% in the initial data 
to 40% in the final measurement. 

The report reveals in detail the dynamics of the indicator „security” in the 

technique of the basic strokes in badminton, distributed by groups for the discipline 

„Women – single”, the results are of practical value for the work of sports educators. 

Key words: „security”, forced, unforced errors, „Women – single”, badminton 

 

Увод 

Състезанието и крайният изход от всеки изигран мач е един много 

обобщен критерий, който не носи обективна информация за отделните 

фрагменти от подготовката на бадминтониста. В този контекст, като 
значим в периодите на тренировъчната и на състезателната дейност, се 

очертава навременният текущ контрол на техническата подготовка на 

състезателя.  
Вероятностният характер на двигателните действия и 

разнообразието от технически прийоми допълнително затрудняват 

контролирането, измерването и оценяването на главните фактори на 

спортното постижение в бадминтона (Abia´n et all., 2014). 
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По време на официални състезания – световни първенства, 

Олимпийски, европейски игри, също се забелязва сериозна липса на по-
подробни статистически данни за технико-тактическите показатели. 

Вероятно динамиката на играта и многообразието от удари, възможни 

ситуации, зони за отиграване, попадение и други затрудняват 

своевременното събиране и интерпретиране на информационния поток. 
Но вникването в структурата на играта на по-дълбоко ниво и изследването 

на нейните характеристики изискват търсенето на методи и средства за 

събиране и анализиране на тази информация. 
 Информационните източници, които се отнасят до анализ на 

статистически данни за игрови показатели, са оскъдни. В по-голямата 

част от изследванията, авторите засягат проблемите за времевата 

структура на играта (Phomsoupha, Laffaye, Dor, 2015; Chiminazzo, Barreira, 
Luz, Saraiva, Cayres, 2016). 

 Интерес за нас представлява изследването на Gomez, M. A., Leicht, 

A. S., Rivas, F., Furley, P. (2020), в което авторите правят характеристика 
на по-продължителните разигравания по време на мач и връзката им с 

последвалите предизвикани и непредизвикани грешки, печеливши 

завършващи удари и за двата пола.  
Анализът на реализаторската ефективност на технико-тактическите 

действия на елитните състезатели дава възможност да бъдат 

систематизирани по отношение на: 

1. Преимуществено изпълнение на ударите 
2. Сигурност 

3. Резултатност 

4. Видове начални удари и начини за тяхното посрещане 
5. Доминиращ стил на игра 

Считаме, че разкриването на взаимовръзките между определените 

показатели намира количествен израз в две основни посоки: 

− спрямо отделните променливи, обуславящи състезателната дейност; 

− спрямо йерархическото значение на различните изследвани признаци, 
влияещи върху резултатността (ефективността). 

Целта на проведеното изследване е да се анализира „сигурността“ 

на ударите, формирана от допуснатите от състезателя предизвикани и 

непредизвикани грешки по време на официален мач. Получените 
резултати да послужат за актуализиране на конкретни параметри от 

тренировъчната програма за подобряване ефективността на неговата игра.  

Така поставена, целта изисква решаването на следните задачи: 
1. Систематизиране и сравнителен анализ на данни за игровата 

дейност в официални първенства, реализирана от водещи в световния и 

българския елит състезателки по бадминтон в дисциплината „Единично – 

жени”. 
2. Прилагане на програма (структурно-функционален модел на 

работа) за усъвършенстване на атакуващия стил на игра в дисциплината 
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„Единично – жени”. 

3. Установяване ефективността на апробираната програма за 
показател „сигурност“ на ударите. 

Методология на изследването 

Контингент на изследването са 5 български висококвалифицирани 

състезателки, трениращи в БК ,,Анета Янева – НСА” – 4 жени и 1 девойка 
във възрастова група под 19 години, класирали се сред първите осем в 

Държавно-лични първенства и първите три отбора в Държавно-отборни 

първенства през 2019, 2020 и 2021 година (Таблица 1). 
Таблица 1 

Елитни състезателки по бадминтон, включени при изследване на 

игровата ефективност в дисциплината „Единично – жени” (ЕГ) 

 

 

Име, Фамилия 

 

Възрастова 

група 

К Л А С И Р А Н Е 

ДЛШ  

2019 

ДЛШ 

2020 

ДЛШ 

2021 

ДОП 

2019-2021 

1. М.М. Жени 2 1 2 3 

2. М.Ч. Жени 5/8 9/16 5/8 3 

3. Е.Т. Жени 5/8 3/4 5/8 3 

4. Л.С. Жени 3/4 5/8 9/16 3 

5. Й.Й. под 19 г. 3/4 2 3/4 3 

Методи на изследването 

• Метод на пряко и косвено наблюдение (запис-регистрация на 

игровата дейност) 
Техниката и инструментариумът за събирането на данните за 

изследването е извършено чрез камера и при запис/на живо от 

видеопредаване, направено от BWF канал в Интернет. При 

възпроизвеждането на записите е използвано видео със стоп пауза. 
Експерименталната работа е с продължителност една календарна година. 

Включва разработването на методика, базирана на семиотични средства, 

с помощта на която се регистрират технико-тактическите действия в хода 
на играта на състезателката. Тяхното проследяване в голям брой мачове 

от различен ранг позволява да се събере надеждна информация – в 

индивидуален план за отделните състезателки и обобщено – за актуалното 

състояние на стила на игра. Използваната методика позволява да бъдат 
регистрирани общо 15 игрови показателя (видове удари), разпределени в 

3 групи (атакуващи, защитни, неутрални), установени по критериите:  

− преимуществено изпълнение (брой удари по вид /групи/, отнесен 

към общия брой удари); 

− сигурност (несполучливи, включително непредизвикани грешки, и 
предизвикани грешки, отнесени към общия брой); 

− резултатност (печеливши удари по вид, съотнесени към общия 

брой изпълнени удари от същия вид). 
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В Таблица 2 са представени изследваните игрови показатели, 

разпределени по групи.  
Таблица 2 

Игрови показатели по групи 

ВИДОВЕ УДАРИ 

АТАКУВАЩИ  НЕУТРАЛНИ  ЗАЩИТНИ   СЕРВИС 

1. Атакуващо 

изтегляне 

2. Скъсяване 

3. Смач и смач с отскок 
4. Полусмач и бързо 

скъсяване 

5. Контраатакуващи 

удари 

6. Добиване  

1. Плоски удари 

2. „Контрол” 

3. Защита (къса) 

4. Късо на 
мрежата 

1. Стандартно 

изтегляне 

2. Защита 

(дълга) 
3. Повдигане 

от мрежата  

1. Дълъг сервис 

- Форхенд 

(ФрХ) 

- Бекхенд (Бкх) 
2. Къс сервис 

-  Форхенд 

(ФрХ) 

- Бекхенд  (Бкх) 

 

Таблица 3 

Критерии и показатели на игровата дейност 

Критерии Показатели Мерна 

единица 

Преимуществено изпълнение По групи, вид  % 

Сигурност на изпълнение 

предизвикани/непредизвикани 

грешки 

По групи, вид % 

Резултатност По групи, по вид на 

завършващ удар 

% 

Анализ на резултатите 

Показател „сигурност“ 

Обработката на резултатите за показател „сигурност” е представена 

в Таблица 4. При сравнение на различните групи от удари: „атакуващи“, 
„неутрални” и „защитни” не се наблюдават съществени различия между 

елитните състезателки и ЕГ. Най-висок е процентът сгрешени 

,,атакуващи” удари: 47% за световния елит и 40% за българските 

състезателки – Таблица 4. 
Таблица 4 

Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на ударите (в 

проценти) 

,,СИГУРНОСТ“ 

Група Атакуващи Неутрални Защитни Сервис Посрещане 

КГ 47% 25% 28% 7,6% 10% 

ЕГ 40% 27% 33% 14% 35% 
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Най-голям брой допуснати грешки при различните удари за групата 

на атакуващите удари са регистрирани при: „атакуващо изтегляне“ – 5% 
за световния елит и 10% за българските състезателки; „скъсяване“ – 15% 

срещу 12% допуснати грешки от ЕГ; „смач“ – по 13% и за двете 

изследвани групи; „полусмач“ – 12% за бадминтонистките от световния 

елит и 4% за българските състезателки от експерименталната група (фиг. 
1).  

 
Фиг. 1. Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на 

атакуващите удари (в проценти) 

При група „неутрални удари”, допуснатите грешки са: 25% за 

чуждите състезателки (КГ) и 27% при състезателките от ЕГ, като 

преимуществените грешки и за двете групи са за показател „късо на 

мрежата“ – 20% при бадминтонистките от световния елит, и 20% – за 
българските бадминтонистки, следвани от удар „защита къса“, с по 5% 

при световния елит и 7% за ЕГ (фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на 

неутралните удари (в проценти) 

В групата на „защитни” удари общият процент на „сигурност“ се 

разпределя по 28% за елитните чужди състезателки и 33% при 

българските бадминтонистки. Отново и за двете групи най-често 

допусканите грешки са направени при удара „изтегляне от мрежа” – 17%, 
следвани от „изтегляне“ – 11% за чуждестранните състезателки и 16% при 

българските състезателки (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на защитните 

удари (в проценти) 

Сигурността при показател „сервис“ е изследвана отделно от 
останалите технически елементи. Данните показват двойно по-голям 

процент допуснати сгрешени сервиси от българските състезателки – 14%, 

докато бадминтонистките от световния елит регистрират 8% 
неуспеваемост. Българските състезателки имат 12% допуснати грешки 

при изпълнението на „дълъг сервис” и 2% – на „къс сервис”, докато при 

чуждите състезателки данните за допуснати грешки показват: 3% за 

„дълъг форхенд/бекхенд сервис” и 5% – за „къс сервис” (фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на сервиса (в 

проценти) 

Анализът за преимуществено изпълнение на ударите показва, че 

късият бекхенд сервис не е предпочитан за начало на разиграването от 

нашите състезателки. Въпреки значително по-ниската му употреба (18%) 
спрямо високия сервис: (81%), процентът на сгрешените сервиси при 

българските бадминтонистки доказва резерви както в техниката на 

изпълнение, така и в тактическото моделиране на разигравания: „сервис – 

посрещане – трети удар” с атакуваща насоченост. 
Българските състезателки показват много висок дял на сгрешените 

посрещания на сервис – 35%, докато представителките на световния елит 
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имат само 10% неуспеваемост по този показател. Българските 

бадминтонистки са регистрирали 21% неточност на посрещането на 
началния удар, като са отиграли перото извън корта – „аут” и 14% 

директно в мрежата. При елитните състезателки процентът грешки в „аут” 

от посрещане са: 4%, а при 6% перото не е преминало мрежата (фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Сравнителни данни по показател  „Сигурност“ на 

посрещането (в проценти) 

Имайки предвид, че сервисът в бадминтона не е атакуващ и 
печеливш удар, а само средство за начало на разиграването, считаме, че 

грешките от „посрещане” са изцяло непредизвикани, водещи до директна 

загуба на разиграването, което е сериозна слабост, допускана от 
българските състезателки.  

Получените резултати за игровите показатели при изследване на 

сигурността на ударите насочват към конкретни различия при двете 

изследвани групи. Българските състезателки допускат по-голям брой 
грешки – предизвикани и непредизвикани, основен компонент от 

техниката, което насочва към необходимостта от целенасочена работа 

върху устойчивостта и стабилността на двигателния навик. Също 
така чувствителното понижаване на допуснатите грешки от „посрещане“ 

и респективно – повишаване на ефективността на първия удар, са основни 

задачи през предстоящия подготвителен период на подготовка и проверка 

в състезателния, когато е и главното състезание на национално равнище – 
индивидуалният шампионат. 

Сравнителен анализ на показателите „сигурност“ в края на 

експеримента 

На фиг. 6 са представени данните, реализирани от ЕГ по показател 

„Сигурност“ на ударите по групи, при първото и второто изследване. 

Отчита се понижение на сгрешените удари от група „атакуващи“, като 
от 40% допуснати грешки в началото на изследването стойностите са 

намалели до 32%. 
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Фиг. 6. Сравнителни данни по показател „Сигурност“ на ударите, 

реализирани от ЕГ при първото и второто изследване (%) 

Считаме промяната за съществена, предвид промените в стила на 

игра на състезателките: от защитен в атакуващ, съответно и повишаването 

на преимуществени нападателни действия, а същевременно понижаване 
на допуснатите грешки. В групата на „неутралните“ удари наблюдаваме 

несъществени различия от първоначалните и крайните измервания. 

Състезателките са допуснали приблизително равен дял грешки: 27% и 
28% при второто наблюдение. 

В третата група от показатели: „сигурност“ на защитни удари 

ясно личи увеличаването на процента сгрешени отбранителни действия. 
Състезателките са допуснали най-голяма слабост (несигурност) именно 

по този показател – 33% в първоначалните данни и 40% при крайното 

наблюдение.  

На фиг. 7 са представени стойностите по показател „сигурност“ на 
група „атакуващи“ удари, реализирани в началото и в края на 

експерименталната работа.  

 
Фиг. 7. Резултати по показател ,,сигурност“ на група ,,атакуващи“ 

удари, реализирани от състезателките в началото и в края на 

експерименталната работа (%) 
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Видимо, състезателките са показали много по-нисък дял на 

допуснати грешки при всички атакуващи удари. Изключение правят 
контраатакуващите действия, които имат прираст на допуснати грешки от 

4% – на 6%. Допускаме, че повишената несигурност на показателя се 

дължи на по-често поемания риск от състезателките за преминаване от 

защитна в контраатакуваща позиция. Като най-съществени отбелязваме 
промените в показател „скъсяване“. Ясното спадане на допуснатите 

грешки – 34% при първото наблюдение и 16% при второто, а 

същевременно по-честата употреба на удара (от 10,5 % до 11,3%) 
доказват, устойчивост и стабилност на техническия елемент – важен 

атакуващ удар, който е и изграждащ, основен при моделирането на 

отделните разигравания. 

На фигура 8 са представени данните за „сигурност“ на елемента 
„сервис“. Резултатите сочат, че в началото на изследването 

състезателките са допуснали 14% грешки от изпълнението на начален 

удар (от които 20% – за къс сервис и 80% – за дълъг сервис). При второто 
измерване ЕГ показва 9% сгрешени сервиси (55% – къс, 45% – дълъг 

сервис). Освен количественото понижаване на сгрешените сервиси се 

отчита и промяната в преимущественото изпълнение на вида сервис. В 
началото на експерименталната програма състезателките са използвали 

предимно дълъг форхенд сервис (82% – дълъг, 18% – къс), докато в края 

на изследването състезателките са избрали да започнат разиграването  

предимно с „къс бекхенд сервис“ – 51%. Това дава основание да 
определим подобрението в показател „сигурност“ на елемента „сервис“ 

като много добро, имайки предвид и сравняването на българските 

състезателки със световния женски елит, които имат общ брой допуснати 
грешки от сервис: 7,6% (38% при къс сервис и 62% за дълъг сервис) и 

преимуществено изпълнение: 49,6% – къс сервис, 51,4% – дълъг сервис 

(фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Сравнение на показател „сигурност“ – сервис в началото и в 

края на експеримента (в проценти) 
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На фиг. 9 са представени данните от промените в сигурността при 

посрещане на сервис. 

 
Фиг. 9 Сравнение на показател ,,сигурност“ – посрещане на перото в 

началото и в края на експеримента (в проценти) 

Резултатите показват, че в началото на изследването българските 

състезателки са допуснали голям процент грешки при посрещане на 
сервис – 32%, в това число – 65% отиграване на перото в мрежата и 35% 

извън полето – „аут“. Допуснатите пропуски са много, в сравнение с тези, 

които са направени от състезателките от световния елит: 10% (55% – 

,,аут“ и 45% – мрежа). При второто изследване неточностите при 
посрещане на сервис са се понижили. ЕГ са допуснали 18% грешки: (60% 

– ,,аут“, 40% – мрежа).  

На фиг.10 са представени данните за показател „сигурност“ на 

посрещане за отделните удари, в началото и в края на експеримента. 

 
Фиг. 10. Сравнение на показател ,,сигурност“ – посрещане на перото 

по видове удари в началото и в края на експеримента (в проценти) 

Стойностите показват подобряване на сигурността на посрещане 
при шест от техническите елементa и задържане на стойностите при три 

от тях. Границите на допуснати процентни грешки при първото 

изследване варират от 2 – 24%, докато във второто на експерименталната 
работа от 1 – 9%. Забелязваме, че при атакуващите удари: „смач“, 

„скъсяване“, „атакуващо изтегляне“, подобряването на сигурността при 

посрещане е значителна; двойно са намалели грешките при посрещане с 
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„атакуващо изтегляне“ (18% в началото и 9% в края) и „смач“: (от 10% 

към 5%). Най-ясно се вижда спадът на грешките от посрещане при 
елемента „скъсяване“ – от 24%  на 7% при двете изследвания. 

Показател „Сигурност“ се е подобрил по отношение на посрещане 

на перото, но препоръчваме, предвид функцията му, допълнително 

усъвършенстване на елемента, като основно средство за последващото 
развитие в разиграването и максимално отстраняване на „случайни“, 

непредизвикани грешки.  

Заключение 

В началото на експерименталната работа българските състезателки 

имат близки стойности на сгрешени удари по групи, сравнени с 

реализираните от бадминтонистките от световния женски елит.   

В края на изследването отчитаме понижение на сгрешените удари 
от група „атакуващи“, като от 40% допуснати грешки в началото на 

изследването стойностите са намалели до 32%. Данните доказват и 

усъвършенстване на атакуващите действия като устойчиви, 
автоматизирани прийоми за ефективно реализиране на разиграванията. В 

групата на „неутрални“ удари състезателките са допуснали 

приблизително равен процент грешки: 27% и 28% при второто 
наблюдение. 

В третата група от показатели: „сигурност“ на защитни удари, 

процентът сгрешени отбранителни действия бележи увеличение. 

Състезателките са допуснали най-голяма  несигурност именно по този 
показател – 33% в първоначалните данни и 40% при крайното 

наблюдение. Отдаваме го на факта, че акцентът в методиката на работата 

е усъвършенстване на нападателните действия и допускане на изоставане 
по отношение на усъвършенстване на техниката при елементите в защита. 

Прави впечатление голямата разлика от допуснати грешки за 

игровите показатели ,,сервис“ (14% за българските състезателки и 7,6% 
при чуждестранните бадминтонистки). С още по-голяма разлика са 

допуснатите грешки при елемента „посрещане“, съответно 35% за 

българските бадминтонистки срещу 10% от световния елит.  Трябва да 

отбележим, че „сигурността“ на елемента „сервис“ се разглежда по вид 
(форхенд/бекхенд), тъй като се наблюдават съществени различия между 

елитните и българските състезателки, които изостават значително в 

изпълнението на този технически елемент.   
При второто измерване, ЕГ показва 9% сгрешени сервиси (55% – 

къс, 45% – дълъг сервис). Освен количественото понижаване на 

сгрешените сервиси се отчита и промяната в преимущественото 

изпълнение на вида сервис. Това ни дава основание да определим 
подобрението в показател „сигурност“ на елемента „сервис“ като много 

добро, имайки предвид началните данни. 

При елемента ,,посрещане“ резултатите показват, че в началото на 
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изследването българските състезателки са допуснали 32% грешки, в това 

число 65% отиграване на перото в мрежата и 35% извън полето – „аут“. 
Допуснатите пропуски са много, в сравнение с тези, които са направени 

от състезателките от световния елит: 10% (55%,,аут“ и 45% мрежа). При 

второто изследване неточностите при посрещане на сервис са се 

понижили. ЕГ са допуснали 18% грешки: (60% ,,аут“, 40% мрежа). 
Въпреки подобрението на сигурността при посрещане на сервис, смятаме 

за необходимо в методиката на работа да се акцентира повече на 

усъвършенстването на елементите: „сервис – посрещане – трети удар“ 
чрез включването на отделни тренировъчни занимания, акцентиращи 

изцяло на тези елементи. В заключение считаме, че под въздействието на 

приложената програма за усъвършенстване на атакуващите удари са 

настъпили положителни промени в играта на българските състезателки. 
Препоръчваме на спортните педагози да включат в годишното планиране 

както в подготвителния период, така и като разтоварващи тренировки в 

отделните микроцикли на състезателния период тренировъчни занимания 
с насоченост подобряване на сигурността на трите елемента (сервис – 

посрещане – трети удар), с цел подобряване на игровата ефективност и 

минимизиране на непредизвиканите грешки от състезателите.  
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Summary: Reading comprehension has a fundamental role in social adaptation 

and the cognitive functioning of every person.   

The acquisition of reading skills is a major priority for every educational system. 

It is a main research goal with a different research field for psychologists, teachers, 

methodologists and others. In an attempt to reveal and describe the essence of reading, 

multiple theories have been formulated, which consider it from a different viewpoint 

and provide a different answer to many of the questions related to reading 

comprehension.    
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Увод 

Проблемът за четене с разбиране се интерпретира от различни 

теории в специализираната литература. Те са съотнесени към идеята за 

езиковото обучение на учениците, където последователно се формират 

умения за слушане, говорене, четене и писане. За разлика от говоренето и 
писането, слушането и четенето са рецептивни, скрити процеси, които 

имат само една външна изявява, изразена в предизвиканите от тях реакции 

у слушащото/четящото лице. Докато уменията за говорене и слушане се 
развиват при естественото непреднамерено общуване с околните, то 

уменията за четене и писане се формират преднамерено чрез обучение. Те 

не са природни способности, които да се активират при навършването на 
определена възраст, а са сложно равновесие между културното и 

биологичното. При овладяването им в мозъка на човек се поражда 

биологическа „криза”, защото в него липсват генетични модели за 

извършването им (Kyosev, 2013).  
Редица изследвания установяват факта, че уменията по четивна 

грамотност полагат основите за успешното справяне на учениците не 

само в училище, но и в живота. В този контекст, според действащата 
образователна нормативна документация у нас, тяхното формиране 

започва още от последните две години на предучилищния период и 

продължава цял живот.  

Фундаментално значение за формирането на умения за четене с 
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разбиране се отрежда на ограмотяването в първи клас. Очакванията 

към уменията на учениците по четене още в края на началния етап на 
обучението е те да са научили ефективно да общуват чрез четене, писане, 

говорене и слушане. На тяхна основа се планира, развива и осъществява 

и педагогическото въздействие (Учебна програма по БЕЛ за 1. клас, 

https://www.mon.bg/bg/2190). 
В опит да се разкрие и опише същността на четенето са създадени 

множество теории, разглеждащи го от различна гледна точка и 

отговарящи по различен начин на много от въпросите свързани с четенето 
с разбиране. 

Във връзка със значението на уменията за четене за успешната 

реализация на личността, в специализираната литература съществуват 

многобройни опити за определяне на същността на четенето. Четенето се 

разглежда като дейност и като процес. Проследява се историческото му 

съществуване и неговото развитие, като се отчитат промените в 

обществения живот, влиянието на социалната среда, мястото на четене 
при появата на технологиите. Изследват се еволюцията в стиловете четене 

и в практиките на читателското поведение. Анализират се 

комуникативните и психическите процеси, структурата на текста, езика 
на автора, жанровата специфика на литературните произведения, 

педагогическото общуване, стилът на преподаване от педагога и 

психолого-физиологическата подготовка на четящия (Tankova, 2012; 

Kyosev, 2013; Ignatova, 2009; Bizhkov, 2004; Georgieva, Yoveva & 
Zdravkova, 2005 et al.). 

Разкриване на същността на четенето вълнува не само 

образователните институции, но и други организации – 
неправителствени, библиотечни и т.н. То е основна изследователска цел с 

различно изследователско поле за психолози, педагози, философи, 

методисти, издатели, библиотекари, литературоведи, лингвисти и други.  
Целта на настоящото изследване е да се разгледат част от теориите, 

свързани с четенето в контекста на четенето с разбиране у 

първокласниците, както и да се опише основното им изследователско 

поле. 

Изложение 

Употребата на езика в социалните ситуации е най-съществената 

функция на езика, което предопределя и изразява неговата прагматичната 
страна. Този факт налага на първо място да бъде разгледана 

комуникационна теория на четенето.  

Комуникационната теория разглежда алгоритъма на четенето като 

комуникация, която се реализира между автора и четящия посредством 
написаното. Понятието комуникация има латински произход сommunico 

и означава “съвещавам се с някого”. То е категория от идеалистическата 

философия и означава общуване, с помощта на което “Азът” разкрива 

https://www.mon.bg/bg/2190
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себе си пред другиго. Реализира го, защото осъзнава своята 

взаимозависимост от другите хора, а не заради наложени от обществото 
образователни изисквания (Vasileva,  https://bpos.bg/publication/18690). 

В контекста на тази теория четенето се разглежда като незавършен 

комуникативен акт, тъй като комуникацията остава еднопосочна от 

автора към четящия. Четенето се превръща в средство за самообщуване 
на читателя със самия себе си посредством четивото 

(https://webcache.googleusercontent.com). 

В своето изследване З. И. Кличникова разглежда четенето като 
процес на комуникация с автора, чийто основен компонент е разбирането 

на прочетеното. Определя разбирането на текста като писмено послание, 

което изисква голяма психическа активност заедно с активна преработка 

на декодираната графически информация зададена от автора. Изтъква, че 
не толкова написаното, колкото емоциите, които преживява читателят и 

които ще формират неговите мисли и черти от характера са сред 

факторите, оказващи влияние върху разбирането. Препоръчва обучението 
по четене да започне чрез обучение в устно общуване (Klichnikova, 1983).  

В опит да изясни същността на четенето, М. Цветкова дефинира 

информационно-комуникационен алгоритъм при четене като 
постъпателен и обратим цикъл преминаващ през шест фази: възприемане, 

разбиране, осмисляне, интерпретиране, формиране на личността и 

влияние върху външното ѝ поведение (Stoeva, https://media-

journal.info/?p=item&aid=417).  
В нашето съвремие човек, и в частност ученикът, са в постоянно 

действие, като са подложени на въздействието на огромен обем от 

информация. Това изисква бързата им адаптация и задължителна 
творческа, стратегическа и интерактивна промяна. Още от първи клас 

детето трябва да се научи и да успява да видоизменя алгоритъма си за 

възприемане, обработване и съхранение на информацията, която 
получава и използва за комуникация. 

 Всеизвестен факт е, че още от раждането си детето се учи да 

контролира събитията и да се разбира с хората чрез речта си. Развитието 

на социалните и комуникативни умения най-общо може да премине през 
три етапа. На първия етап детето се учи да формулира изказвания 

според своята цел – описателни, за да може да привлече вниманието на 

друг към себе си. Постепенно започва да формира умения за водене на 
разговор, т.е. да бъде в позицията не само на слушащ, но и на говорещ. На 

по-късен етап овладява умения за съставяне на собствени обяснения, 

определения и разкази. Формира умения за четене и писане, за да може да 

реализира комуникацията  чрез  писаното слово. 
С възникването на когнитивната психология, като нова наука на 

познанието, датираща своето начало след Втората световна война в САЩ, 

се изследва определена сложна съвкупност от психически процеси при 
четенето. Те водят до достъпни за проверка данни, целящи да 

https://bpos.bg/publication/18690
https://media-journal.info/?p=item&aid=417
https://media-journal.info/?p=item&aid=417
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превъзмогнат старите възгледи за отсъствието на взаимозависимост 

между материалното и психическото. Зараждането ú като научна 
дисциплина е в следствие на търсенето на отговор на редица въпроси 

свързани с четенето, произтичащи от резултатите от  социологически 

проучвания в САЩ констатиращи, че 8 милиона деца изпитват 

затруднения при четене и поради това пораждат криза в образованието 
(Kyosev, 2013).  

Когнитивната теория разглежда четенето във връзка с 

познавателните процеси като отделя съществено внимание на усещанията 
и възприятията при четенето. Тази теория изследва зрението на четящия 

при осъществяването на четенето. Изяснява се обвързаността и ролята на 

психичните процеси – паметта, мисленето, вниманието, въображението и 

емоциите за постигането на четенето с разбиране.  
Когнитивната психология търси интердисциплинарни 

взаимоотношения, като съпоставя данни от психологически 

експерименти, свързани с четенето, поведенчески анализ и топографски 
анализ на определени процеси в мозъка. Подлага на анализ 

възможностите читателският процес и разбирането да бъдат 

математически или компютърно моделирани.  
В своето изследване Br. Chamak (1999) разглежда четенето като 

най-важния когнитивен процес, който е образец за интелигентно 

поведение. Когнитивната психология отхвърля старите формули, 

разглеждащи трудностите при възприемане на текст, за да издигне нови 
модели по отношение на четенето. Разглежда четенето в две направления. 

Първото направление изследва визуалното разпознаване на буквите, 

думите и елементите на текста, процесите на декодиране и четивността – 
шрифт, структура и т.н. Второто направление анализира и моделира 

процесите на разбирането, като се стреми да го опише чрез 

метапознавателните когнитивни стратегии и стилове, с читателското 
поведение и читателското развитие (by Kyosev, 2013).  

Когнитивната теория въвежда термина фонологична увереност, с 

който описва съзнателното отношение на читателя към фонемното ниво 

на потока на речта и способността му да отделя фонемите от звуковия или 
текстовия поток. Да възпроизвежда и натоварва със смисъл езиковите 

единици. Основавайки се на експериментите в тази насока, K. Stanovich 

акцентира върху по-голямата ú важност при началното обучение по 
четене в сравнение с възможността за визуално разпознаване на цели 

думи, активен речник, възможности за устно разбиране или наличието на 

читателски опит (Stanovich, 1986).   

Наред с това, когнитивната теория определя понятието четене като: 
„сложна структура от постепенно усвоявани способности, 

компетентности и когнитивни стратегии” базирано върху представата за 

успешно реализиране на ученето – четенето (Kyosev, 2013, р. 348). 
Поставя нормативност на овладяването на четенето, без да задава рамките 
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на успешността. 

Според когнитивната психология разбирането се свързва с 

възприетата от детето устно или писмено нова информация, а тя се отнася 

към старото знание, към това, което вече се знае и едновременно с това 

към новото знание, новата информация (Krasteva, 2014). 

Разбирането се представлява като когнитивен компонент на 

четенето. Разглежда се в две направления като разбиране на 

прочетеното и използването му като основно средство за учене. 

Изследването му е труден процес, тъй като е краен резултат от 

четенето, при което си взаимодействат текстът и индивидуалните 

особености на личността (http://easereading.org). 

Отношението към четенето и анализирането на въпросите, свързани 

с неговата същност, има свое историческо развитие. 
Психологичната теория разглежда четенето като предмет на 

детската, възрастовата и педагогическата психология, психотерапията, 

патопсихологията, психолингвистиката и др.  
За психолозите разбирането е установяване на логични връзки 

между предметите чрез използване на наличните знания. То е един от 

резултатите на умствената дейност, определящ ефективността и 
пълнотата на преработването на получената информация. При несложен 

текст разбирането се осъществява още с възприемането. Когато трябва да 

се възприеме непознат и труден текст, осмислянето е сложен процес,  

предполагащ владеенето на определени мисловни техники. Определят се 
три начина, които читателят най-често използва, за да разбере дадена 

информация от хартиен носител: 

• отделяне на смисловите опорни пунктове – това е процес на 

филтриране и съкращаване на текста, без да се загубва неговата основа; 

• антиципация – смислова догадка;  

• реципация – мисленето връща към прочетеното под формата на 
нови мисли, възникващи в процеса на четене (Stankov, 2002). 

М. Цветкова описва разликата, която съществува между 

четенето при обучението и  четенето при познанието.  По дефиниция 
обучението представлява предаване на готови знания,  общуване между 

обучаващ  и  обучаван  чрез посредничеството на  учебник (книга). 

При него четенето изпълнява функцията на възприемане на 

съдържанието, като даденост и е  само алгоритъм на информирането. 
Реализира се технологията на четенето като съвкупност от техники на 

конкретната човешка дейност, които не изискват задействане на 

мисълта или творческата активност. Четенето, което изисква изграждане 
на собствено отношение е четене на друго ниво. То е четенето за 

познание. Свързано е с придобиване на  лична  позиция по повод 

излаганото в текста, с формиране на  гледна  точка, която може да бъде 

различна от тази на автора или на отделен герой. В този случай 
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технологията на четенето се явява само като необходимата 

предпоставка, за да се осъществи първото ниво на взаимодействието. По-
високото ниво при образованието и  познанието формира основата за 

всички интелектуални функции, спомагайки за изграждане на културния 

облик на читателя (Tsvetkova, 

https://www.researchgate.net/publication/308727735).  
От психолингвистична гледна точка четенето се дефинира като 

„психолингвистична игра на отгатване, при която процесът на четене е 

еднакъв за всички езици” (Shopov, 1998, р. 65). В този смисъл, 
констатирано е, че четенето и слушането включват различно множество 

умения, но като дейност те съществуват, само ако всички умения се 

изпълняват в едно взаимно обусловено цяло. Слушането и четенето с 

разбиране се характеризират с едни и същи особености и затова при 
тяхното обяснение могат да се прилагат еднакви модели – 

конструктивистичен (трансакция или логически осмислена операция), 

обективистичен (информационен трансфер) и кибернетичен (Stankov, 
2002; Ignatova, 2009). 

В своето изследване Ал. Кьосев търси интегрално понятие за 

четенето, което да не забравя, че: „разчитането води до четене, четенето 
до разбиране, а разбирането е част от изключително сложни смислови, 

емоционални, фантазни и дори властови и политически процеси. Целите 

и мотивите, които задвижват читателския акт, имат смисъл на личностово 

ниво, на ниво на социалната група и на напреженията вътре в нея, между 
групите, на нивото на анонимните публики … А в последна сметка и  на 

нивото на историческия характер на тези публики и конфликтната 

промяна/промени на техните хоризонти. Но нито едно от тези нива няма 
да бъде налице, ако детето не се научи да чете по най-елементарен начин 

и не се мотивира да продължава” (Kyosev, 2013, р. 596-597). 

Обучението и образованието в 21 век има нови измерения. Към него 
се предявяват претенции относно ефективността му в глобализиращия се 

технологичен свят. То трябва да бъде гъвкаво, за да задоволи 

потребностите на съвременните деца, които притежават различна 

психическа нагласа, ценностна ориентация и социална енергия в 
сравнение с децата на 20 век. Появата на функционалната неграмотност 

изисква стимулиране на положителното отношение на децата/учениците 

към ученето, което да води до формиране на значими ценностни 
ориентации. 

Неврофизиологичната теория на четенето прави опит за 

разкриване на връзката между информацията и нервната система на 

човека. Разглежда особеностите на мозъка, отнасящи се до четенето. 
Изяснява същността и ролята на разпознаването, фиксирането, 

запазването и възпроизвеждането на информацията за извършване на 

процеса на четенето.  
В нашето съвремие дигиталните технологии от една страна 
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подпомагат възприемането на информацията, но от друга могат да 

породят затруднения у хората, които не могат да възприемат 

информацията от друг носител, различен от хартиения. 

Ученикът с неговите психо-физиологични особености заема 

централно място в образованието, като се разграничават три вида учене – 

формално, неформално и самостоятелно.  
St. Dehaene търси отговор на въпроса – защо само човешкият мозък 

има възможност да извършва специализации на невронни и нервни 

пътища, необходими за извършване на четенето и неговото разбиране. 
Описва като отговор на въпроса способността на мозъка на човек да 

реконструира чужди мисли и чувства с помощта на мисловните процеси 

и умственото възприятие, т.е. ментализирането им, и наличието на 

активно място за съхранение – паметта, изграден от невронна мрежа, 
която има възможност да се комбинира в нови връзки. При овладяването 

на четенето тези връзки придобиват нови възможности, за да се превърнат 

в читателски неврони, като променят броя и местоположението на 
техните синапси, дендиритни дръвчета и аксони (Kyosev, 2013; Ignatova, 

2009). 

Детето опознава действителността около себе си по различни 
начини. Някои неща знае благодарение на паметта, а други може да си 

представи с помощта на въображението. Трети усеща със сетивата и 

чувствата си, докато до четвърти стига с помощта на разума и 

логиката. Знае как да действа или да прави нещо, т.е. притежава умение 
за извършване на определено действие като да танцува, да плува, да чете, 

да пише и т.н.. Непосредственият опит при научаването на нещо също е 

източник на разбирането, а от там и на познаването. Жизненият опит на 
детето не е само това, което възприема в момента, а включва всичко 

онова, което е натрупало и съхранило в паметта си в течение на времето. 

Придобива го благодарение на пет сетива, които не работят изолирано, а 
взаимно се допълват.  

Според Им. Кант човекът не е пасивен при приемането на  

информацията от външния свят. Не опознава света чрез готови структури. 

Опознаването на света се извършва чрез проявена спонтанна активност, 
като дейност по изследване и установяване на ред в познатото. 

Възрастовите ни особености предопределят степента на овладяването и 

разбирането на познанието, което идва до нас чрез езика и чрез 
способността на хората да споделят знание (Georgieva et al., 2005). 

Това е основанието, което налага необходимостта да се проследят 

психичните особености на детето, имащи отношение към формирането на 

основните предограмотителни и ограмотителни умения още преди 
постъпването му в училище. На тази база ще бъде възможно планирането 

на специализирано психолого-педагоическо въздействие, което ще 

повлияе положително върху успешното обучение на ученика в първи 
клас. 
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Съвременните деца живеят в ерата на технологичното общество. 

Ст. Георгиева-Лазарова анализира особеностите на тяхното мислене. 
Обобщава данни от изследвания в областта на невробиологията, които 

доказват, че постоянното използване на цифровите технологии формира 

у подрастващите умения, възприятия и начин на мислене много различни 

от тези на предходните поколения. Начинът им на учене се променя във 
визуално-кинетичен, характеризиращ се с многоканолност на 

възприятията, многозадачност, нелинейно визуално мислене, постоянно 

очакване на връзка с техни приятели и непрекъснат достъп до 
информационни канали. За поколението Z родителите са повече 

съветници и партньори, отколкото авторитарни личности. Подрастващите 

се стремят бързо да консумират удоволствията на възрастните, като нямат 

търпение да им се случват нещата, както и желание да четат книги. 
Тяхното ежедневие е невъзможно без мобилни технически средства, 

компютри и т.н.. Прякото общуване лице в лице почти не съществува в 

живота им извън училище. Поради тези причини от образованието в 
нашето съвремие се очаква да подсигури качествени човешки 

взаимоотношения, междуличностни връзки, разнообразие и 

сътрудничество, комуникирайки чрез различни познавателни канали 
(Georgieva-Lazarova, 2012). 

Въпреки своите различия от предходните поколения, съвременните 

деца продължават да живеят в света на знаците. Използват ги като в 

определени ситуации самите те се разглеждат като обект на изучаване в 
семиотиката (Paslar, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/305-

322.pdf). Науката, която има за свое изследователско поле знаците и 

знаковите системи, се нарича семиотика. 
Семиотичната теория разглежда четенето в прагматичната теория 

на знаците. Възприема буквата като: предмет и знак, средство на речта и 

средство за комуникация. Обобщава писмения текст като знакова 
система. Определя четенето като декодиране на текста. Анализира и 

систематизира бариерите пред разбирането при четене.  

Семиотиката търси и предоставя начини как децата да се 

ориентират в полисемиотичното езиково пространство: как да 
демонстрират значението на думите чрез рисунка; да търсят 

първоначалните значения на изразите; да разясняват думите. 

Педагогическата цел на употребата на семиотичния подход е да се 
развиват речевите умения и да се приобщават малките ученици към 

четенето, като чрез семиотичната дидактика се осигурява избор и 

възможност за самостоятелно ориентиране и лична инициатива сред 

множество теми. Да се използва голямо разнообразие от дейности, които 
да активират основните видове възприятия на информацията, като се 

прилагат различни начини на взаимодействие с текста – диалог, 

изследване или рефрексия (пак там). 
Семиотиката разглежда разбирането на информацията при 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/305-322.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/305-322.pdf
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човешкото общуване като зависещо от думите и видимите сигнали, 

които предават смисъла – съдържанието. В този контекст комуникацията 
се разглежда като осъществяваща се между подател – източник на 

информацията; съобщение – съдържанието, закодирано чрез символи; 

канал – информационния носител и получателя – лицето, което ще 

интерпретира съобщението. При извършването на семиотичен анализ на 
художественото произведение са заложени понятията знак, знакови 

системи, отношения между знаковите системи, разкриващи се чрез 

анализиране на личността на героя, неговото поведение, речта му, 
жестове и мимики и т.н.. Учениците превключват между различни 

семиотични кодове – иконичен /илюстрации/, вербален /текст/ и смесен 

/анимация/ (пак там). 

Информационната теория разглежда четенето във връзка с 
информационното поле. Възприема четенето като процес за запазване на 

информационното равновесие и като фундамент на информационната 

култура на човека.  
Измерението на проблемите, свързани с четенето в нашето 

съвремие, произтича от променящата се информационна среда, в която 

функционира човешкото съзнание. Характерна за съвременната 

информационната епоха е информационното претоварване, поради 

което хората имат все по-малко време за задълбочено четене. У 

читателя на 21 век се поражда необходимостта от по-бърза обработка на 

информацията. Затова той трябва да развие количествено по-ефективни 
стратегии за четене, като: бързо четене за разбиране на повърхностно 

ниво; преместване на погледа по текста в търсене на ключови думи или 

определен вид информация; целенасочено решение да не се чете даден 
текст или част от него и т.н. Г. Няголов, позовавайки се на вижданията на 

C. Lankshear & M. Knobel (2012), обобщава, че: „четенето вече не се 

ограничава до традиционните писмени текстове, а се простира до 
нелинейните, интерактивни, динамични и визуално сложни текстове, 

предавани чрез аудиовизуални медии и световната мрежа. В резултат на 

тези процеси започва да се говори за „новите грамотности“ (Nyagolov, p. 

13, http://hdl.handle.net/10506/2439).  
Отчита се важната роля на мултимодалната и цифровата грамотност 

като част от информационната култура на човека. Мултимодалната 

грамотност за разлика от традиционната грамотност се основава на 
невербалните начини на действие /визуален, звуков, жестови и 

пространствен/ на комуникация и убеждаване. При традиционната 

грамотност езикът се преподава систематично, т.е. използват се 

вербалните начини. Цифровата грамотност се изразява в способността за 
сърфиране, търсене, филтриране, оценяване и управляване на данни, 

информация и цифрово съдържание. С възможността да се комуникира и 

да се работи с помощта на цифрови технологии, да се използват 
безопасно, защитавайки данните и поверителността. Съобразявайки се с 
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множеството от различни грамотности, от педагога се очаква да умее да 

организира обучението в благоприятна инфраструктурна среда, като 
трансформира информацията във взаимосвързани структури от 

образователните цели, надеждни инструменти за оценяване и 

функционални педагогически подходи (пак там). 

Социологическата теория на четене се отнася до социологически 
методи за изследване на четенето. Прави опит да направи социологическа 

типология на читателя. Разглежда съвкупността от читатели като 

читателска аудитория и читателски общности. Отнася се до ключовите 
социологически проучвания през ХХІ в. в световен и национален мащаб.  

Психометричните и когнитивните образователни изследвания 

започват да задават рамката на добрите преподавателски практики, 

свързани с четенето в няколко направления: формиране на съзнание у 
детето за звуковите сегменти на речта; преподаване на съществуващата 

връзка между буква и звук; преподаване на граматиката на даден език и 

преодоляването на трудностите, свързани с това; преподаване на reading 
fluency – правилно, бързо и свободно четене без много усилия. Акцентът 

при обучението по четене се поставя върху когнитивния елемент – 

разбирането при четене. Дават се насоки за работа върху неговото 
овладяване в няколко посоки:  

• Узнаване на непознатите думи при възприемане на текст с цел 

развитие на речника на дете. Запознаване с многозначността на думите 

употребени в текста; 

• Читателят трябва сам да може да стига до конструиране на 

собствено значение след запознаване с даден текст. Затова той трябва да 
притежава набор от стратегии за разбиране. Ролята на учителя да 

анализира затрудненията, които учениците му изпитват при достигането 

до смисъла. На тяхна база да им помогне да го достигнат чрез 
използването на: добре структурирани и ясни въпроси изискващи 

конкретни отговори; изясняване и предсказване на смисъла; разглеждане 

на илюстрации; връзки с други произведения и обясняване на целта на 
комуникацията; 

• Използване на метагогнитивни стратегии, чрез които ученикът 

самостоятелно е в състояние да наблюдава и контролира собствените си 

процеси на разбиране и усвояване на информацията (Kyosev, 2013). 

Заключение 

Разкриването същността на четенето като важен фактор за 

социалната и професионалната реализация на личността ще продължава 

да вълнува много изследователи, които ще го разглеждат от различна 
гледна точка и с различно изследователско поле. Доколко четенето с 

разбиране ще бъде овладяно и използвано за усъвършенстване от 

отделния човек е въпрос на формираните умения по време на училищното 

му обучение, лични приоритети, психологически възможности и нагласи. 
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ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ 

ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“  В 1. И 2. 

КЛАС 

Език и култура в съвременното образование 

Красимира Димчева Узунова  

 
THE DIMENSSIONS OF „DIFFERENCE“ ACCORDING TO 

SCHOOL SUBJECT NATIONAL STUDIES / SURROUNDING 

WORLD IN 1. AND 2. GRADE 

Krasimira Dimcheva Uzunova 

 

Abstract: The text below shows some aspects of "difference" according to 

school subject National studies and Surrounding world in 1. and 2. grade. In the 

beginning are defined the boundaries of "difference" – who are "we" and "the others", 

when this problem was first analysed, what are the sources used in this article. The first 

paragraph is based on the problem in 1st grade, and the second one is based on the 2nd 

grade. At the end the conclusions are shown. 

Key words: otherness, surrounding world, native studies, first grade, second 
grade 

 

Увод 

Представеният текст разглежда темата за „другостта“, включена в 
учебния предмет „Родинознание“ / „Околен свят“ в 1. и 2. клас. Следва 

обаче да се направят няколко уточнения, които да внесат яснота в 

параметрите на изследователския проблем.  
На първо място, темата за „другия“ е подробно проучвана от 

различни хуманитаристи както в България, така и по света – най-вече 

историци, психолози, социолози и т. н. (Mutafchieva, 1994, р. 16–22; 
Dimitrova, 2003, p. 62–64; Kazakov, 1998, p. 3–7; Kirilova, 2019, p. 440–

443). Надя Данова посочва, че този въпрос се повдига за пръв път на 

международно ниво след Първата световна война (1914–1918) и 

периодично се поставя на дневен ред в отделни страни (Danova, 1993, p. 
3–4). Любопитно е да се отбележи една интересна закономерност – темата 

за „другия“ обикновено се повдига в научно обръщение след голям военен 

конфликт, например след края на Първата световна война, след края на 
Втората световна война (1939–1945) или след края на Студената война 

(1947–1992, границите на тази война са дискусионни). Навярно това е 

така, защото след война се търсят мостове на сближение, а не толкова на 

конфронтация. Тогава, след като за един век има толкова много 
изследвания по въпроса, какво ново може да се каже по темата? В хода 

на проучването на проблема се оказа, че „другостта“ се променя – ако 
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преди сто години или дори трийсет „другият“ има едни параметри, то днес 

те са доста по-различни. 
На второ място, редно е да се посочи какво точно се има предвид 

под учебните предмети „Родинознание“ и „Околен свят“. В 1. и 2. клас 

децата усвояват интегрирани базови знания, умения и отношения за 

заобикалящата ги близка природна и обществена среда (Учебна програма 
по родинознание за 1. клас; Учебна програма по Околен свят за 1. клас; 

Учебна програма по родинознание за 2. клас; Учебна програма по Околен 

свят за 2. клас). В близкото минало всичко това се е изучавало по учебния 
предмет „Роден край“, преименуван впоследствие на „Околен свят“, а 

тенденцията е той отново да бъде преименуван – този път на 

„Родинознание“. Преименуването е чисто техническо, продиктувано от 

политически съображения, но съдържанието остава същото. В момента в 
1. клас децата изучават „Родинознание“, а тези от 2. клас „Околен свят“. 

В съдържателно отношение обаче предметът е един и същ. Идеята е 

малките ученици от 1. и 2. клас да разширят достатъчно знанията си, 
натрупани в подготвителните групи (обикновено в детските градини, но 

не само) по образователно направление „Околен свят“, както и да се 

осъществи връзка с по-задълбочените предмети в 3. и 4. клас „Човекът и 
обществото“ и „Човекът и природата“. 

На трето място, ще бъдат конкретизирани изворовите материали, 

които бяха обработени, за да се извлече информация как е представена 

„другостта“ пред първокласниците и второкласниците. От една страна, 
това са учебните програми по „Родинознание“/„Околен свят“ за 1. и 2. 

клас. Заради извършващата се промяна, бяха разгледани както учебните 

програми по „Околен свят“, така и тези по „Родинознание“ – общо четири 
учебни програми. От друга страна, бяха анализирани учебниците, които 

се ползват в училище. Съгласно Приложение 2 от 27 януари 2021 г. към 

Заповед # РД 09-1641/25.01.2021 г., допълнена със  Заповед № РД09-
3175/27.05.2022 г. и Заповед № РД09-3335/15.06.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, към момента на предаване на настоящия текст 

за учебната 2022/2023 г. са одобрени и ще се използват  в училище пет 

учебника за първи клас по „Родинознание“ за първи клас и пет учебника 
по „Околен свят“ за втори клас: 

− Мирчева, И. (2021). Родинознание 1. клас. С.: Клет България. 

− Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова Й., Стоянова, Р. (2021). 

Родинознание 1. клас. С.: Клет България. 

− Гетова, Д., Качамакова, Н., Русимова, Д. (2021). Родинознание 1. 

клас. С.: Просвета Аз Буки. 

− Василева, Е., Цветанска, С. (2021). Родинознание за 1. клас. С.: 
Просвета плюс. 

− Найденова, Л., Зафирова, Л., Лазарова, С. (2021). Родинознание за 1. 

клас. С.: Просвета София. 

https://web.mon.bg/upload/30940/zap3175_30052022.pdf
https://web.mon.bg/upload/30940/zap3175_30052022.pdf
https://web.mon.bg/upload/31248/zap3335_spisuk-5-6kl_KMIT_15062022.pdf
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− Мирчева, И. (2017). Околен свят за 2. клас. С.: Клет България. 

− Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова, Й., Стоянова, Р. (2017). Околен 

свят 2. клас. С.: Булвест 2000. 

− Василева, Е., Цветанска, С. (2017). Околен свят за 2. клас. С.: 

Просвета Плюс. 

− Зафирова, Л., Лазарова, С. (2017). Околен свят за 2. клас. С.: Просвета 
София. 

− Стефанова, Т., Димитрова, С., Марина, Ж., Ананиева, Г. (2017). 

Околен свят за 2. клас. Варна: Бит и техника. 

От гореизброените не беше намерен единствено последният 

учебник, така че неговото съдържание не е взето предвид.  Освен това 
учебните помагала и книгите за учителя също не са анализирани, тъй като 

до голяма степен те дублират съдържанието на учебниците и имат 

второстепенна функция. За сравнение и допълнение са представени и по-
стари учебници, одобрени от Министерство на образованието и науката 

(МОН) – повечето са издадени през 2016 и 2017 г., но има и два от 2008 г. 

При изписването на заглавията на учебниците за улеснение бяха 
използвани навсякъде арабски цифри. 

Измеренията на „другостта“ по „Родинознание“/„Околен свят“ 

в 1. клас 

Още в началото трябва да се посочи, че учебниците по 
„Родинознание“ за 1. клас, както и по-старите версии по „Околен свят“ 

отново за 1. Клас, са изключително съобразени с детето и неговата 6–7-

годишна възраст. Текстовете са много малко, преобладават 
изображенията – най-вече рисунки и снимки, има много пъзели, 

лабиринти и други дидактични материали, полиграфическото изпълнение 

е на високо ниво, а самите учебници са кратки (между 56 и 80 страници). 

Това се прави, тъй като малките новопостъпили в училище деца все още 
не са свикнали с новата среда и режим, те са работили единствено с 

познавателните книжки от подготвителните групи. При липсата на 

достатъчно текст в учебника, основната информация за учениците идва от 
учителя, което определя и неговата ключова роля. От значение е също 

така и учебната програма, защото тя задължава педагозите да наблегнат 

на някои конкретни моменти, да споменат конкретни нови понятия и по 
този начин да изградят определени нагласи у малките ученици.  

Сравнителният анализ на материалите показва тенденция към 

изграждане на родолюбиви нагласи у първокласниците – учебната 

програма по „Околен свят“ и тази по „Родинознание“ (и двете за 1. клас) 
са почти еднакви, но все пак се наблюдават разлики. Например при 

краткото представяне на програмите още в уводните им части те съвпадат 

до голяма степен – в новата учебна програма обаче е добавено, че 
учебниците трябва да изграждат „ценности като родолюбие, уважение 

към бита, културата и традициите на народа ни, почит към нравствени 
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добродетели и героизма на предците, зачитане на правилата“ (Учебна 

програма по родинознание за 1 клас (общообразователна подготовка) (в 
сила от учебната 2021 – 2022 година), с. 1). Действително учебниците са 

изработени в такава насока – в тях присъстват теми като „Моята родина 

празнува Трети март“, „24 май“ (Мирчева, 2021, с. 46–47, с. 68–69) и други 

празници – може би не на всякъде се споменават чрез думи, но като 
изображения присъстват Баба Марта, Коледа, Нова Година, Великден, 

Никулден, Гергьовден и др. Прави се разграничение между национален, 

официален и битов празник. Във всички учебници, съобразно учебната 
програма, са поместени знамето и текстът на химна (понякога само 

началните строфи (Василева, Цветанска, 2021, с. 40). 

В същото време в 1. клас на учениците индиректно е предоставена 

информация, че не всички са еднакви – например много често има деца с 
увреждания, към които трябва да проявим уважение и разбиране, а ако 

можем, и да им помогнем. „Различните“ деца най-често са представени 

чрез инвалидна количка. Примерите в това отношение са наистина много, 
като поне три учебника за 1. клас (без този на Гетова, Качамакова, 

Русимова, 2021, а за Петрова, Янакиева, Първанова и Стоянова, 2021, 

няма информация) поместват такива изображения (Mircheva, 2021, p. 7, 9–
11, 16, 25, 43, 50–51, 74–75; Vasileva, Tsvetanska, 2021, p. 4, 7, 15, 481 58–

59; Naydenova, Zafirova, Lazarova, 2021, p. 6–7). „Другият“ може да е 

представен и като дете/възрастен с очила или бастун. Внушението е да 

помагаме на всички в неравностойно положение – вж. урока „Спазвам 
правата на другите и своите отговорности“ (Petrova, Yanakieva, Parvanova, 

Stoyanova, 2016). Тази идея, да се помага на хората с някакво увреждане, 

като че ли за пръв път се поставя за разглеждане така масово в началните 
етапи на българското средно образование (Angelova, 2008, p. 4–51). 

Авторката изследва български учебник по история от 1866 г., където 

„другият“ е наш враг, обикновено съседски народ, с който общуването се 
осъществява чрез войната.  

Измеренията на „другостта“ по „Околен свят“ във 2. клас 

Учебното съдържание по „Околен свят“ във 2. клас е в процес на 

трансформация. От една страна, учебната програма е променена, а 
предметът „Околен свят“ във 2. клас вече ще се нарича „Родинознание“. 

От друга страна обаче, новите учебници все още не са готови, така че в 

училище се ползват учебниците  от 2017 г. Новата учебна програма по 
„Родинознание“ също е леко изменена спрямо тази по „Околен свят“, като 

и тук идеята е да се наблегне повече на родолюбието. От учебниците, 

които са актуални за учебната 2022/2023 г., бяха прегледани четири. Не 

беше намерен учебникът на Стефанова, Димитрова, Марина, Ананиева 
(2017). От намерените този на Мирчева е по-голям – 80 страници, другите 

са по 68 и 72 страници (Zafirova, Lazarova, 2017; Vasileva, Tsvetanska, 

2017; Petrova, Yanakieva, Parvanova, Stoyanova, 2017). Отново 
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преобладават изображенията пред текста, уроците са кратки и добре 

структурирани (обикновено по две страници, с много въпроси, задачи и 
материали, които да провокират естественото любопитство на малкия 

ученик). 

Сред разгледаните теми осезателно присъстват такива за 

празниците, но вече не само традиционните български, а и чужди. Тук 
разнообразието е наистина голямо – споменати са както националният 

празник 3. март, така и други официални и битови празници, включително 

и на малцинствата в България. Сред празниците на другите общности най-
често се отбелязват Рамазан Байрам (на турската общност, но това е и общ 

мюсюлмански празник), Василица (на ромите), Пасха (на евреите), 

Вартавар и Харутюн Задиг (на арменците). В някои учебници изрично е 

посочено, че „Република България е отечество на всички български 
граждани.“ (Petrova, Yanakieva, Parvanova, Stoyanova, 2017, p. 65). 

Понякога празниците на чуждите общности са изразени чрез народни 

носии на съответния народ (Petrova, Yanakieva, Parvanova, Stoyanova, 
2017, p. 13; Kulina, 2017, p. 12). 

Отново е обърнато внимание на хората с различни увреждания, като 

и във 2. клас тенденцията е те да се представят чрез дете в инвалидна 
количка (Mircheva, 2017, p. 4, 9, 58–59; Petrova, Yanakieva, Parvanova, 

Stoyanova, 2-17, p. 3, 10, 49; Zafirova, Lazarova, 2017, p. 22). Понякога 

„другият“ е сляп, с бастун и куче водач, или пък с по-тъмен цвят на кожата 

(Vasileva, Tsvetanska, 2017, p. 49; Mircheva, 2017, p. 4, 31). По-рядко са 
възрастни хора или такива с очила (обикновено възрастните спадат към 

„другите“, тъй като имат нужда от помощ, към тях трябва да се подходи с 

уважение и толерантност). В по-стар учебник, но одобрен от МОН, в една 
от урочните единици – „Сетивни органи“, към учебника на Елена Кулина 

(Kulina, 2017, p. 49) директно е зададен въпросът „Как можем да помогнем 

на хората с увреждания?“ Отново внушението е да се подходи с разбиране 
към другите, а в случая това са хората с различни увреждания.  

Заключение 

Какви изводи могат да се направят на база на прегледаните 

документи и материали? 
Първо, темата се поставя за разглеждане в България още преди век, 

но тя е актуална и в момента, тъй като в обединена Европа общото трябва 

да надделее над различното.  
Второ, чрез опозицията „ние – другите“ разбираме кои сме ние и 

кои – другите. Очевидно, „ние“ сме: 1) българи; 2) граждани на 

Европейския съюз и демократи; 3) с добро социално положение; 4) 

толерантни и емпатични. Другите: 1) не са българи; 2) възможно е да не 
са граждани на Европейския съюз; 3) имат нисък социален статус (може 

да са с физическо или друго увреждане). И въпреки че другият има 

различна религия и свои различни празници, той се представя като 
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достоен гражданин на Република България, с близки и дори еднакви с 

нашите ценности, идеали, мечти и стремежи. 
Трето, образът на другия се променя. Ако до преди само тридесет 

години „другият“ е бил съседът (най-вече грък или турчин), то в момента 

„другият“ е турчин, ром, евреин или арменец (според учебните програми 

и учебниците за 1. и 2. клас). Може би гърците вече не са „други“, 
различни от „нас“, защото са част от ЕС. 

Четвърто, темите за „другостта“ във 2. клас са повече от тези в 1. 

клас (най-малкото се споменават повече чужди празници). 
Пето, впечатление направи отношението към войната. До преди век 

една от формите на общуване (но не единствена) между „нас“ и „другите“ 

е войната. Понастоящем обаче, макар и индиректно да се дефинира 

връзката „ние – другите“, акцентът е върху миролюбието, взаимното 
уважение и толерантността.  

Използвана литература 

Ангелова, Р. (2008). Измеренията на другостта в „Кратка българска 
история“ (1866) на Драган Цанков. Минало, кн. 1, 42–51. 

Василева, Е., Цветанска, С. (2008). Околен свят за 2. клас. София: 

Просвета. 
Василева, Е., Цветанска, С. (2016). Околен свят за 1. клас. София: 

Просвета Плюс. 

Василева, Е., Цветанска, С. (2017). Околен свят за 2. клас. София: 

Просвета Плюс. 
Василева, Е., Цветанска, С. (2021). Родинознание за 1. клас. София: 

Просвета плюс. 

Гетова, Д., Качамакова, Н., Русимова, Д. (2016). Околен свят за 1. клас. 
София: Просвета Азбуки. 

Гетова, Д., Качамакова, Н., Русимова, Д. (2021). Родинознание 1. клас. 

София: Просвета Аз Буки. 
Данова, Н. (1993). Представата за „другия“ на Балканите: образът на 

гърка в българската книжнина през XV – средата на XIX век. 

Исторически преглед, кн. 6, 3–35.  

Димитрова, Л. (2003). За другостта като социокултурен проблем и 
литературното образование. Български език и литература, кн. 4, 62–

64. 

Зафирова, Л., Лазарова, С. (2017). Околен свят за 2. клас. София: 
Просвета София. 

Кабасанова, М., Манолов, К., Стоянова, П. (2008). Околен свят за втори 

клас. София: Просвета. 

Казаков, Г. (1998). Образът на „другия“ в българските учебници по 
история (по материали от учебниците по история за 11 клас). 

Литература, бр. 19, 3–7. 



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

161 
 

Кирилова, Л. (2019). Образът на другия. Хармония в различията. 

Сборник с доклади. Научна конференция „Хармония в различията“ 
София, 10.12.2019. Състав. Ж. Назърска, Св. Шапкалова. София: АИ 

„За буквите – О писменехь“, 440–443. 

Кулина, Е., Георгиева, Р., Касабова, М. (2017). Околен свят за първи клас. 

София: Питагор, Златното пате. 
Кулина, Е. (2017). Околен свят за втори клас. София: Питагор; Златното 

пате. 

Мирчева, И. (2016). Околен свят за 1. клас. София: Анубис. 
Мирчева, И. (2017). Околен свят за 2. клас. София: Клет България. 

Мирчева, И. (2021). Родинознание 1. клас. София: Клет България. 

Мутафчиева, В. (1994). Фолклорното мислене и образът на „другия“. 

Проблеми на културата, кн. 2–3, 16–22. 
Найденова, Л, Зафирова, Л., Лазарова, С. (2016). Околен свят за 1. клас. 

София: Просвета. 

Найденова, Л., Зафирова, Л., Лазарова, С. (2021). Родинознание за 1. клас. 
София: Просвета София. 

Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова, Й., Стоянова, Р. (2017). Околен 

свят за 1. клас. София: Булвест 2000. 
Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова, Й., Стоянова, Р. (2017). Околен 

свят за 2. клас. София: Булвест 2000. 

Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова Й., Стоянова, Р. (2021). 

Родинознание за 1. клас. София: Клет България. 
Стефанова, Т., Димитрова, С., Марина, Ж., Ананиева, Г. (2017). Околен 

свят за 2. клас. Варна: Бит и техника. 

Учебна програма по родинознание за I клас (общообразователна 
подготовка) (в сила от учебната 2021 – 2022 година) 

https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022 г.] 

Учебна програма по околен свят за I клас (общообразователна 
подготовка) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022] 

Учебна програма по околен свят за II клас (общообразователна 

подготовка) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022] 

Учебна програма по родинознание за II клас (общообразователна 
подготовка) (в сила от учебната 2021 – 2022 година) 

https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022 г.] 

References 

Angelova, R. (2008). The dimensions of difference in Dragan Tsankov's "A 

Short Bulgarian History" (1866). Past, vol. 1, 42–51. 

Curriculum in National Studies for 1st grade (general education) (effective 

from the academic year 2021 – 2022) https://web.mon.bg/bg/1699 [last 
accessed 07/31/2022] 

Curriculum in National Studies for grade II (general education) (effective from 

the 2021-2022 academic year) https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 

https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699


 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

162 
 

07/31/2022] 

Curriculum on the Surrounding World for grade I (general education) 
https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 07/31/2022] 

Curriculum on the Surrounding World for grade II (general education) 

https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 07/31/2022] 

Danova, N. (1993). The notion of the "different" in the Balkans: the image of 
the Greek in Bulgarian literature in the 15th – mid-19th centuries. Historical 

Review, Vol. 6, 3–35. 

Getova, D., Kachamakova, N., Rusimova, D. (2016). Surrounding World for 
1st grade. Sofia: Prosveta Az Buki. 

Getova, D., Kachamakova, N., Rusimova, D. (2021). National Studies 1st 

grade. Sofia: Prosveta Az Buki. 

Dimitrova, Lyubima. (2003). On Difference as a Sociocultural Problem and 
Literary Education. Bulgarian language and literature, vol. 4, 62–64. 

Kabasanova, M., Manolov, K., Stoyanova, P. (2008). Surrounding World for 

second grade. Sofia: Prosveta. 
Kazakov, G. (1998). The image of the "different" in Bulgarian history 

textbooks (based on materials from history textbooks for grade 11). 

Literature, № 19, 3–7. 
Kirilova, L. (2019). The image of the different. Harmony in differences. 

Collection of reports. Scientific conference "Harmony in differences" Sofia, 

10.12.2019. Composed by Zh. Nazarska, St. Shapkalova. Sofia: AI "About 

letters - About letters", pp. 440–443. 
Kulina, E., Georgieva, R., Kasabova, M. (2017). Surrounding World for first 

grade. Sofia: Pythagor, Zlatnoto pate 

Kulina, E. (2017). Surrounding World for second grade. Sofia: Pythagor, 
Zlatnoto pate. 

Mircheva, I. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Anubis. 

Mircheva, I. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Klet Bulgaria. 
Mircheva, I. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: Klet Bulgaria. 

Mutafchieva, V. (1994). Folklore thinking and the image of the "different". 

Problems of culture, vol. 2−3, 16–22. 

Naidenova, L, Zafirova, L., Lazarova, S. (2016). Surrounding World for 1st 

grade. Sofia: Prosveta. 
Naidenova, L., Zafirova, L., Lazarova, S. (2021). National Studies for 1st 

grade. Sofia: Prosveta. 

Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova, J., Stoyanova, R. (2017). Surrounding 

World for 1st grade. Sofia: Bulvest 2000. 
Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova, J., Stoyanova, R. (2017). Surrounding 

World for 2nd grade. Sofia: Bulvest 2000. 

Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova Y., Stoyanova, R. (2021). National 
Studies for 1st grade. Sofia: Klet Bulgaria. 

Stefanova, T., Dimitrova, S., Marina, Z., Ananieva, G. (2017). Surrounding 

World for 2nd grade. Varna: Bit I tehnika 

https://web.mon.bg/bg/1699
https://web.mon.bg/bg/1699


 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

163 
 

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2008). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: 

Prosveta. 
Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: 

Prosveta Plus. 

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: 

Prosveta Plus. 
Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: 

Prosveta plus. 

Zafirova, L., Lazarova, S. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: 
Prosveta. 

 

 

 

 

 

Author Info: 

Krasimira Dimcheva Uzunova  

teacher, PNUP in DG ,,Radost” 

Burgas  
e-mail: sinergona@abv.bg 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

164 
 

DOI: 10.15547/YbFE.2022.16 
 

PETER SINGER’S UTILITARIANISM IN ANIMAL ETHICS 

EDUCATION 

Anna Arnaudova-Otouzbirova 

 

Summary: Given the increasing significance of animal ethics and animal 

welfare education, the following article discusses Peter Singer’s utilitarianism as 

applied to nonhuman animals. Taking into consideration some of its most significant 

concepts as a moral philosophy theory, it makes an attempt at analysing its major 

principles and providing a concise outline of some of its most widely discussed 

strengths and weaknesses within the framework of animal ethics education. 

Key words: animal ethics education, utilitarianism, nonhuman animals 

 

Introduction 

Ever since the 1970s there has been an increase in people’s interest in 
and concern about nonhuman animals, triggered by a continuous debate that 

stands in stark contrast to pre-existing traditional Western views of animals 

seen as non-autonomous resources and machines (Honderich, 1995, pp. 35-36). 

As a result, animal ethics as a new sub-field of practical ethics has developed. 
Nowadays, there is a growing number of undergraduate courses in animal 

ethics, as well as in animal welfare, which have been predominantly designed 

for the education and training of veterinary and animal-science students (Hazel 
et al., 2011, p. 74; Hewson et al., 2005). The multidimensional concept of 

“animal welfare” itself has become a key for reaching the United Nations 

sustainable development goals and a “shared responsibility and an ethical 
obligation” for us as human beings (De Briyne et al., 2020, p. 2). Thus, the 

increasing societal concern for animal welfare issues has resulted not only in 

the creation of academic courses and programmes for professional 

development, but also in the development of open-access online courses, such 
as the ‘Animal behaviour and welfare’ MOOC 

(https://www.coursera.org/learn/animal-welfare). The course has been 

developed by the University of Edinburgh’s Jeanne Marchig International 
Centre for Animal Welfare Education in partnership with animal welfare 

researchers at Scotland’s Rural College and has been freely open to those 

interested in learning about animal welfare. The online course, which began in 

2014, initially involved more than 33,000 students with 97.9 per cent of them 
indicating that it was “a valuable use of their time” and 69 per cent agreeing 

that the acquired information was beneficial for their professional life 

(MacKay, 2014, p. ii). Along with this evident increase in animal welfare 
education, it should be noted that such kind of education normally requires the 

study of animal welfare science, ethics, law or/and animal behaviour. Hence, 
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animal ethics becomes an integrative component in the professional training of 

students in veterinary and animal science programmes of study. On the one 
hand, it provides that “basic understanding…essential for making decisions 

about animal care and use” (Shively, 2016, p. 166) and on the other hand, it is 

“a determination of how humans should treat animals” in light of “an ethical 

analysis of the concerns of the interested parties” (Main et al., 2005, p. 505). 
Furthermore, animal ethics education can be discussed in the context of 

environmental ethics as a meaningful way for providing cognitive opportunities 

to foster ethical awareness in a range of issues related to environmental science 
and environmental education. Junges (2016) argues that all environmental 

knowledge has ethical implications and that in order to be able to “relearn how 

to understand nature as our common home” we need “a change in attitude that 

has to do with ethics” (Junges, 2016, p. 128). Yet, despite the substantial growth 
of environmental ethics at undergraduate and graduate level (Palmer, 2004, p. 

151) many courses concerning the natural environment pay inadequate 

attention to environmental ethics (Mason, 2004, p. 394). It can be argued that 
ethics should become an essential element of any environmental science or 

education programme (Palmer, 2004, p. 151) in order to “enable people to 

recognise and understand the sources of their own values” and to equip them 
with sufficient ethical knowledge to “be able to justify the reasoning behind 

their own conclusions” (Mason, 2004, p. 395).  

Last but not least, a course in animal ethics might have a significant 

impact on learners’ attitudes and their attitudes towards animals in particular. 
Consequently, research finding indicate that the development of empathy 

towards animals may relate to the ability to empathize with humans (Hazel et 

al., 2011, p. 74).   
Considering the above, animal ethics holds a strong potential in stressing 

the intrinsic value of nonhuman animals as part of a biotic community of 

organisms on our planet and as an integral part of welfare education and 
environmental science education. 

It can be clearly stated that our current understanding of nonhuman 

animals, as well as people’s relationship with them, has been influenced by 

various moral philosophical theories. None of these theories, however, can be 
considered to be the only discourse applicable to animal ethics (Linzey and 

Linzey, 2018, p. 15). Yet, many will probably agree that Peter Singer’s Animal 

Liberation (1975) remains one of the most influential books that have shaped 
people’s beliefs concerning the moral standing of nonhuman animals and have 

irrevocably paved the way for the animal liberation movement. Its significance 

within the field of animal ethics requires a careful analysis of its underlying 

principles discussed from the perspectives of their moral philosophical benefits 
and concerns. 

Peter Singer’s utilitarianism as applied to nonhuman animals 

Utilitarianism as an ethical theory was initially developed by Jeremy 
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Bentham /1748-1832/, one of the few of his time to assume that the principle 

of equal consideration of interests may be applicable to nonhuman animals 
(Singer, 1993, p. 56; Singer, 2002, pp. 6-7). Bentham believed that the rightness 

of our actions should be guided by the principle of utility and that accordingly 

we should act in such a way as to minimise pain and to maximise pleasure 

(Bentham, 1789/1962, cited in McCulloch, 2017, p. 517). In following 
Bentham’s, and subsequently J.S. Mill’s, utilitarian footsteps Peter Singer 

expands our moral concern to members of species other than our own. 

Opposing speciesism, he argues that ‘the only acceptable limit to our moral 
concern is the point at which there is no awareness of pain or pleasure, no 

conscious preference, and hence no capacity to experience suffering or 

happiness’ (Singer, 1990, p. 12). For him sentience (the ability to suffer and/or 

experience enjoyment) is a sufficient condition to accept that animals have 
interests and that those interests should be considered as equal to our own 

(Singer, 2002, pp. 8-9; Matheny, 2006, p. 17). Yet, Singer infers that by 

applying the principle of equal consideration of interests we are not necessarily 
required to treat individuals equally (Singer, 1993, p. 23; Singer, 2002, p. 2). 

The right treatment, or the right act to be performed, will depend upon the 

principle of utility. Thus, the rightness of an act will be determined by the most 
beneficial outcome - the one that will maximise the overall satisfaction of 

everyone involved, which is pleasure or happiness in accordance with 

hedonistic utilitarianism. In the case of Singer, who considers himself a 

preference utilitarian, the right act will be the one that will bring about what is 
preferred regardless of whether this will produce satisfaction in the individual 

with that preference (Singer, 1987, p. 9).  

Some strengths of Singer’s utilitarianism 

According to Linzey and Linzey (2018, pp. 5-14) animal ethics theories 

share some distinctive commonalities in the principles they reject and embrace. 

They deny anthropocentrism (the belief that human interests have absolute 
priority), instrumentalism (the belief that animals exist for satisfying human 

wants) and reductionism, which avoids moral consideration of animals by 

placing them in other discourses. The authors proceed further by arguing that 

animal ethics view animals as having worth in themselves and as deserving 
respect; that moral consideration of animals is grounded in sentience; that 

causing animals harm is morally wrong and that there must be profound limits 

to what humans can do to animals. These progressive ideas are compatible with 
Singer’s utilitarianism as described in his notable books Animal Liberation 

(1975, 1990, 2002) and Practical Ethics (1980, 1993, 2011). 

Just like other philosophical theories (e.g. deontological and virtue 

theories) utilitarianism has normative relevance since it is concerned with what 
our morally appropriate behavior should be with regard to others and how it 

should be regulated (Aaltola, 2012, pp. 97-100; Fieser, n.d.). As a 

consequentialist theory it explicitly postulates that our actions should be guided 
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by the consequences which these actions lead to. Thus, it can be argued that 

Singer’s utilitarianism is action-guiding in applying its principle of equal 
consideration of interests and favouring the outcome which maximises utility, 

or ‘the balance of benefits over harms’ (DeGrazia, 2002, p. 21). 

Singer clearly opposes speciesism rejecting the belief that only human 

life is sacrosanct and claiming that if we are ‘to avoid speciesism we must allow 
that beings who are similar in all relevant respects have a similar right to life 

and mere membership in our own biological species cannot be a morally 

relevant criterion for this right’ (Singer, 2002, p. 19). 
In addition, as a moral equality theory, Singer’s utilitarianism requires 

that the interests of nonhuman animals be considered on equal grounds with the 

similar interests of human beings and he directly opposes speciesism as he 

opposes racism (Singer, 1987, p. 4; Singer, 1990, p. 10; Singer, 1993, pp. 57-
58; Singer, 2002, p. 19, p. 213). Unlike indirect theories which deny moral 

status to animals and may recognise certain duties to them (such as not harming 

them) but only as long as they relate to our moral concern for human beings 
(DeGrazia, 2002, p. 17 and Wilson, n.d.), Singer’s utilitarianism prescribes 

direct moral duties towards animals (such as not causing them to suffer). The 

capacity for suffering and enjoyment, according to Singer means that an animal 
has, at least, an interest in not suffering (Singer, 2002, p. 8), and because pain 

and suffering are bad, it is our duty to prevent them ‘irrespective of race, sex or 

species of the being that suffers’ (Singer, 2002, p. 17). It is because of this close 

interrelatedness between equal consideration and justice that even Tom Regan, 
a critic of Singer’s utilitarianism, admits that ‘the great appeal of utilitarianism 

rests with its uncompromising egalitarianism’ (Regan, 1985). Moreover, by 

taking into account the interests of everyone affected by an action, 
utilitarianism can be considered universalist (Matheny, 2006, p. 14), which 

constitutes another of its advantages. 

Singer’s two convincing arguments - the argument from marginal cases 
(Singer, 1993, p. 60) and the sophisticated inegalitarian argument (Singer, 

1993, pp. 20-22), successfully defend the moral status of nonhuman animals by 

rejecting autonomy, rationality and hierarchy of intelligence in humans as a 

form of discrimination and focusing on sentience instead as a sufficient 
prerequisite. He argues that if we are to treat animals and humans unequally 

then we should consider the same unequal treatment of some humans, such as 

the intellectually disabled (Singer, 1990, pp. 9-10; Singer, 2002, p. 16, pp. 239-
240).  

Finally, as a value-based theory, utilitarianism is protective of the 

interests of animals as experiencing beings without necessarily being grounded 

in rights (Singer, 1987), a concept some people may find too demanding and 
radical. 

Notwithstanding the above, discussions of Singer inevitably lead to 

arguments either supporting or opposing his theory, the latter being, perhaps, 
most evident in Tom Regan’s publications.  
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Criticism of Singer’s utilitarianism 

Tom Regan /1938-2017/, an animal rights advocate and moral 
philosopher, argues that utilitarians fail to acknowledge the inherent value of 

individuals and focus instead on the individual’s interests as having positive or 

negative value. Regan accuses Singer of viewing individuals as ‘mere 

receptacles’ and critisises the aggregative nature of utilitarianism in adding up 
individuals’ satisfactions and frustration. The first, he believes, allows us to 

treat individuals as resources having no value in themselves, whereas the latter 

permits the justification of good results by the use of evil means (Regan, 1985). 
In defence of his theory, Singer claims that while agreeing with Regan’s idea 

of subjects-of-a-life having inherent value (Singer 1987, 6), he nonetheless 

persists that Regan is wrong in his accusations and that at least preference 

utilitarians ‘will attribute value to the continued existence of all those beings 
whom Regan calls subjects-of-a-life’ (Singer, 1987, p. 10).  

A seemingly weak point in Singer’s utilitarianism is his replaceability 

argument, which Singer himself admits to have been widely criticised (Singer, 
1993, p. 122). According to this argument the killing of beings who are not self-

conscious and who have no preference in continuing their life can be justified 

(Singer, 1993, p. 125). The overall good will diminish, especially if the beings 
have had a life worth living, but can be compensated by bringing into existence 

other beings that will similarly have a good life. This, in Singer’s view, may 

explain the killing of animals raised for food when they are treated humanely 

and killed painlessly but is no excuse for factory farming where nonhuman 
animals experience great suffering (Singer, 1993, p. 12; Singer, 2002, pp. 95-

158). Even though such an argument may sound plausible, it does not take into 

account the value of individual animals and allows their lives to be sacrificed 
by concentrating on ‘abstract moral equations’ (Aaltola, 2012, p. 112).  

It can be argued that Singer’s utilitarianism remains somewhat flexible 

as to what the right act should be with respect to the use of nonhuman animals 
for food, experimentations or entertainment. Generally, he condemns all forms 

of animal use which cause suffering with little or no benefit for humans (Singer, 

2002).  In accordance with the utility principle, however, having considered the 

overall satisfaction of preferences and the value of individual lives, especially 
of self-aware beings, he believes that the right moral conduct may vary (Singer, 

2002, pp. 20-21; Francione 2010, p. 30). In my opinion, the above could be 

both beneficial and depriving when the fate of sentient nonhuman animals is at 
stake. It obviously takes into account individual suffering but may still allow 

some animals to suffer for the greater good of the majority.  

In addition, Singer’s utilitarianism can be further discussed in the context 

of its impact on other animal ethic theories (animal rights theory, virtue theory, 
feminist theories on animal rights, etc.). Even though such discussions have 

aroused a long-lasting debate, they do not fall within the scope of the current 

theoretical analysis and with respect to their inclusion in animal ethic courses 
would be considered appropriate for more advanced learners of graduate level. 
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Conclusion 

All things considered, Singer’s utilitarianism as applied to nonhuman 
animals is an influential but controversial theory. By applying moral status to 

animals and defending the principle of equal consideration of interests Singer 

convincingly argues that other-than-human sentient beings at least have an 

interest in avoiding pain and suffering and that it is therefore our duty to stop 
harming and killing them. Sometimes, nonhuman interests may be overridden 

by those of humans because of the value attributed to the life of normal humans. 

Yet, from an utilitarian perspective all interests should be taken into account 
and only by adding up the preferences of all individuals affected on a case by 

case basis can we estimate the consequence of an action and decide on the most 

morally appropriate moral conduct. Undoubtedly, Singer’s utilitarianism has its 

recognised strengths and some criticised weaknesses and will likely remain 
open to further discussions and interpretations in the future. It has laid a solid 

foundation for the development of animal ethic theories and given the 

increasing significance of animal welfare issues and of animal ethics in 
particular deserves its proper place on the educational agenda. 
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PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS WITH ROOT WORD ‘BLOOD‘ 

IN BULGARIAN AND RUSSIAN LANGUAGES  

Teodora Georgieva Ilieva  

 
Abstract: The concept of ‘blood’ is polysemantic. It is a fundamental concept in 

the linguistic and cultural spectrum of the Slavic and Balkan peoples and a motivator 

for the emergence of various stable word combinations. The article discusses real (full) 

phrasems and non-real (non-full) phraseological units with root component ‘blood’ 

(which forms 29 microsemantic cores), excerpted from Bulgarian Language, Russian 

Language and the official Language of Republic of North Macedonia phraseological 

dictionaries and media texts. A comparison is made between the phrases in the two 

languages, highlighting the common Slavic uses and differences, the specific 
expressions (direct, metaphorical and metonymic use of ‘blood’), which are the 

linguistic picture of each ethnic phenotype. Phraseologisms are analysed and 

categorized on several grounds: degree of desemantization of the constituent 

components – phraseological combinations, phraseological units, phraseological 

adhesions (fusions); grammatical structure (bi-element: V + S, A + N, Pr + S; three-

element: V + A + S, V + P + S, S + pr + S, V + Adv + S; poly-element: V + pr + S + 

Pron, V + S + pr + S, V + S + pr + Pron, etc.); stylistic field of use.  

Keywords: the concept of blood, set expressions, three types of phraseological 

expressions (= phrasemes), phraseological structure, Slavic linguistic parallels and 

ethno-specificities 

 

Introduction 

The subject of the publication are the stable expressions with the 
universal supporting element ‘blood’ in Bulgarian, Russian and the official 

language of the Republic of North Macedonia(which is Bulgarian written-

regional standart) phraseological dictionaries and media texts. Outside the topic 

of the research remain the interesting phrases with the adjective ‘bloody‘ and 
the verb ‘bleed‘: bloodbath, bloody deed, bloody feast, bloody insult, rare blood 

(= hemophilia), Krovavoe voskresen’e (Bloody Sunday from January 9, 1955 

year in Russia), bloody tears, bloody sweat, bloody (black) money, bleeding 
from grief, etc. 

Lexicographic sources of the excerpted material are: the Bulgarian-

Russian phraseological dictionary (Koshelev, Leonidova, 1974), Rechnik na 

balgarskiya ezik (Dictionary of the Bulgarian Language, vol. 8, 1995), The new 
phraseological dictionary of the Bulgarian language (Ankova-Nicheva, 1993), 

the Phraseological dictionary of the Bulgarian language (Banova, Dimova, 

2014), Phraseological dictionary of the Bulgarian language (Nicheva, Spasova-
Mihajlova, Cholakova 1974), Phraseological Dictionary of the Russian 

Language (Molotkov, 1968), Phraseological Dictionary of the Macedonian 

Language (Shirilov, 2008), Makedonska frazeologija so mal frazeoloshki 
rechnik (Macedonian Phraseology with a Small Phraseological Dictionary), 
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(Velkovska, 2008). Only two types of real units of the 2nd rank are included in 

the Bulgarian and Russian reference books, which in the lexicographic tradition 
are defined as: phraseological units and phraseological adhesions 

(phraseological fusions, idioms). The North Macedonian regional norm 

directories have adopted a broad view of the internal degree of desemantization 

of the lexemes that make up the phrase. These include proverbs, blessings, and 
non-essential units such as phraseological combinations (in Russian they are 

the same us collocations), for example: Se mesha krvta ‘razhdane na detsa ot 

razlichno poteklo‘ (Blood is mixed ‘birth of children of different origins’), 
(Shirilov, 2008, p. 89); tsrven kako krv ‘cherven‘ (red as blood ‘red’), 

(Velkovska, 2008, p. 209). 

In this study the terms official language norm in North Macedonia, North 

Macedonian variant of Bulgarian language, North Macedonian Bulgarian 
norm/ standart, North Macedonian Bulgarian linguistic standart, North 

Macedonian regional norm, are synonymous (Kocheva, Choleva-Dimitrova, 

Micheva, Nikolov, Vasileva, Antonova-Vasileva, Kajchev, Pavlov, Barlieva, 
Keremedchieva, Tashev, Aleksandrova, 2020, p. 7, 55).  

The subject of the study are the structural, semantic and stylistic specifics 

of the phraseological units with supporting element ‘blood’. Criteria for the 
excerpt of phraseological units are their differential features, which are close in 

the studied Slavic languages: they are linguo-cultural expressions; they have 

new semantics that is not equal to the meaning of the lexical units which 

comprise them, and this is why they are called stable; they carry out the 
secondary nomination in the language and are called second-rank characters; 

they are expressive and have varying degrees of emotional appreciation; they 

have their own unique imagery; they are built on a certain metaphor, which 
cannot always be accurately read; they are inherent mostly in the colloquial 

speech (Nicheva, Kunin,Vinogradov, quoted by Kaldieva-Zaharieva, 2013, p. 

20, 32, 63, 65).   
In this publication, the terms set expressions and phraseological 

expressions are the broader terms and are used interchangeably – they unite all 

types of phrasemes, while the term ‘phraseologism’ (not used in Western 

linguistics) and ‘phrasemes’ have a narrower use and include only 
phraseological units and phraseological adhesions (phraseological fusions, 

idioms). 

The scientific interest in the topic is dictated by the lack of contrasting 
research on the phrases with root word ‘blood’ in the linguistic consciousness 

of the mentioned Slavic peoples. 

The aims of the article are focused on a relatively descriptive study of 

the phraseological units on a synchronous plane – the number of the identical, 
the semantically and structurally similar phraseological units with a ‘blood’ 

component are being traced in the three cultures; the various semantic and 

syntactic features are also analyzed. 
The comparing of the phraseological units with root word ’blood’ with 
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other unslavic languages is useful in/for learning the lexical fund of the 

Bulgarian language, for example by medical students. The inclusion of these 
phrasems in theoretical-pragmatic language training improves students’ 

communicative competence (Dimitrova, Todorova, Dimitrov, 2021). 

Data 

Blood is one of the most archaic universal human phenomena, it 
permeates all human history (in a global aspect) and every human destiny (the 

individual aspect); it also has multivalent meanings. Blood closes the cycle of 

human life – we are born of the blood and flesh of our parents genetically and 
physiologically, in the blood of our mother and we die when our blood stops 

circulating and supplying the body with the necessary substances. Blood is a 

symbol of a creative beginning, catharsis, renewal after bloodshed, a motive for 

changes in the world history. 
All these peoples are Orthodox and share the most ancient Slavic 

translations of the Bible, from which they have adopted phrases with the symbol 

‘blood’ in a literal and figurative sense – they are still used today. Even in the 
first Old Bulgarian translations of the Holy Scriptures the following expressions 

are used: krŭvŭ pravedŭna, krŭve estŭstva tvoego, krŭvŭ koz’lon, proliĭati 

krŭvŭ, krŭvŭ Khristova, tochen’e krŭve, monzh’ krŭv’i, istochnikŭ krŭve 
(blood of the righteous, blood of your nature, blood of goats, shed blood, blood 

of Christ, pouring of blood, bleed of blood, source of blood), etc. 

In Old Bulgarian language the lexeme ‘krŭv’ (blood) is known by the 

meanings blood, murder, bloodshed (Starobalgarski rechnik/ Old Bulgarian 
Dictionary, 1999, p. 758). And the lexeme ‘krov’ (blood) has 6 meanings: roof 

of a building; house; dwelling of the other world; tent; protected place; hiding 

place (Starobalgarski rechnik/ Old Bulgarian Dictionary, 1999, p. 754). Today 
in the Bulgarian literary language the word ‘krov’ does not exist (it is rarely 

used in dialects), but words with this root are preserved – ‘pokrov‘ and   

‘pokrovitel‘ (veil and patron). 
In the Old Russian language there are also two close-sounding, but 

different semes: ‘krov/krŭv‘ and ‘krovŭ‘ (blood). The first has the same 

semantic spectrum as the old Bulgarian ‘krŭv‘. The word krŭv is represented 

by the semes: krysha; stroenie; potaennoe mesto; pokrovitel’stvo, which mean: 
home/dwelling; roof; asylum, protection, cover. (Dictionary of Old Slavonic 

Language, 1973, p. 35, 67; Dal’ 1882, https://glosum.ru, 29.12.2021). In 

modern Russian they are perceived as archaisms. 
In modern Bulgarian the lexeme has 1 direct and 5 figurative meanings: 

thick liquid that circulates in the vascular system of the body; war; life; 

character; kinship; close kinship (Rechnik na balgarskiya ezik 8/ Dictionary of 

the Bulgarian Language 8, 1995, p. 263–267). In Bol’shoĭ Tolkovyĭ Slovar 
Russkogo Yazyka (the Great Explanatory Dictionary of the Russian Language) 

identical meanings are noted (Ushakov, 1996, p. 1348). In the Digital 

Dictionary of the Macedonian Language (http://drmj.eu/cat, 28.02.2021), in 

https://glosum.ru/
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addition to 1 direct meaning (biological fluid), 3 connotations were found: 

offspring, genus, murder. 
As a polysemous concept in this study, the lexeme blood becomes the 

semantic core of 10 phraseological macrospheres: 1) living organism, genetic 

relationship between individuals, native home; 2) strong, sometimes 

uncontrollable emotional states – anger, greed, fear, rage, shame, anxiety, 
revenge; 3) manipulating, insulting, injuring someone; 4) manifestations of 

kindness, compassion and finesse; 5) excellent health status; 6) mental and 

physical battles; warfare; murder; 7) deep personal suffering, self-harm; 8) 
extreme limit of something, for example of work activity, a very difficult to 

achieve cause, self-possession when achieving one's goals; 9) a group of people 

and new addition to the group; 10) blessings and pagan oaths. They are 

differentiated into 29 microthemes. 
In 68% of the thematic areas the used phraseological inventory in these 

languages are similar, which is a striking coincidence. In addition to all the 

direct and figurative modern vocabulary meanings of the word ‘blood‘, they 
include dialectal uses and semantic nuances of the concept, as the phraseologies 

are produced in the living vernacular and have a long life in the folk memory – 

some of them have existed in the languages for centuries.  

Semantic core Bulgarian – кръв 

(krŭv) 

Russian – кровь 

(krov’) 

Official language 

of the RNM – крв 

(krv) 

1.  In a true, real 

way, becoming 
real 

1. Dobivam/ pridobivam/ 

poluchavam plŭt i 
krŭv  

1. 1. Oblekat’sya v 

plot’ i krov’ 

1.  Dobivam telo 

(meso) i krv 
2. Plot i krov na 

nešto 

2.  Man as a 
symbiosis of 
virtues and 
shortcomings 

1.  Chovek ot plŭt i krŭv  1. Chelovek iz ploti i 
krovi 

 

1. Čovek od telo 
(meso) i krv 

3. Genetic kinship 
 

1.Ot edna krŭv sme 
2. Krŭv ot krŭvta  
3. Krŭvta mi zagovori 
4. Moya plŭt i krŭv 
5. Krŭvta voda ne 

stava 
6. Krŭvni vrŭzki 
7. Plŭt ot plŭtta, krŭv 

ot krŭvta 
 

1. Odnoy krovi 
2. Krov’ ot krovi 
3. Krov’ govorit 
4. Plot’ i krov’ 
5. Krov’ – ne voda  
6. Svoj svoemu 

nevole brat   
7. Uzy krovi 

1. Od ista krv sme 
2. Krvta mi zboruva 

(govori) 
3. Krv se / mu e 
4.  Krv od krvta 
5. Krvta voda ne 

biduva/ ne se 
pravi/ ne stanuva 

6. Moe telo (meso) i 
krv 

4. Native home 1. Bashtino ognishte 
2. Rodna stryakha 

1.Otchiy krov’ 1. Rodno ognište 
2. Majčin dom 

5.  Blood as a 
character trait, as 
a carrier of 
genetic 
information 

1. V krŭvta mi e/ Imam 
v krŭvta si 

2. Imam losha krŭv 

1.  Yeto u menya v 
krovi  

2._______________ 
3. Voshlo v plot I 

krov’ 

1. Ti vleglo v krv 
2. Vlezeno mu e vo 

krvta 
3. Mu leži/ go ima 

vo krvta 

4.  Imam losha krv 
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6. Aristocratic 

origin 

1.Sinya krŭv                              

 

1. Golubaya krov’ 

 

1. (Čovek so) 

modra/ sina krv 

7.  Purebred 1. S chista krŭv 
 

1. Chistoy krovi 1. Chistokrven  

8.  Anger, hatred 
and other 
negative extreme 
emotional states 

1. Zapalvam krŭvta 
2. Krŭvta mi kipi/ vri 

v zhilite  
3. Ochite mi gledat 

na/ se nalivat s krŭv 
 

1. Portit’ sebe krov’ 
2.Krov’ 

razygralas'/burlit 
3. Krov’ igrayet v 

zhilakh 
4. Glaza nalivat’sya 

kroviyu 

1. Krvta mu vrie/ 
zovre 

2. So vrela krv e 
3. Ima luta krv 

4. Krv mu e (pred) 
očite 

5. Krv mu se gleda 
6. Krvta ne mu se 

smiruva 

9. Fear, timidity 
 

9а. Extreme fear 
 
 
9б.  Strong 

excitement, 
anxiety, pallor 

1. Zaeshka krŭv 
2.  Krŭvta mi sliza v 

petite 
1a. Krŭvta zamrŭzva v 

zhilite 
2a. Krŭvta mi spira 
 
1b. Krŭv bie v ushite 

mi 
2b. Krŭvta mi sliza v 

petite = Litseto mi e 

byalo kato tebeshir = 
Stavam byal kato 
platno 

________________ 
 

1a.Krov’ ledeneyet/ 
stynet v zhilakh 

2a. Krov’ v zhilakh 
zastyvayet 

 
1b. Dusha uhodit’ v 

pyatki 

1. Krvta mu zapira 
1a. Krvta mu mrzne 

vo venite 
2a. Mi mruzne/ 

istinuva/ se 
oladuva krvta vo 
žilite 

3a. Mu se zdrvuva 
krvta 

1b. Mu isteče  krvta 
od liceto 

2b.  Liceto mu e belo 
kako kreda 

10. Shame, 
embarrassment 

1. Krŭvta mi se kachi v 
glavata/ zalya buzite/ 
se izdigna v litseto 

1. Krov’ brosàetsya v 
litso 

2. Nalivat’sya 
krov’yu 

1. Krvta mu se kači 
vo glavata 

2. Mu pocrvenea 
obrazite 

11. Greediness 1. Kato vrana/ garga za 
krŭv 

________________ ________________ 

12. Revenge 
 

1. Krŭv za krŭv 
 

1. Krov’ za krov’ 
2. Smert’ za smert’ 

1. Vraka krv 
2. Krv za krv/krvnina 

13. Methodically 
and veiledly 

manipulate or 
torture someone 

1. Vadi mu dushata s 
pamuk 

2. Vlizam v krŭvta na 
nyakogo 

 

________________ 1. So pamuk krvta 
mu vadi 

2. Mu  ja pie (vadi, 
caca) krvta so 
pamuk (na slamka) 

3. Mu  ja smuka krvta 
so bubàk 

14.  Cause 
discomfort, pain, 
grief, fear to 

others. Rob 
someone 

1.Smucha/ piya/ 
prolivam  krŭvta na 
nyakogo 

2. Smrazyavam krŭvta 
na nyakogo 

 

1. Sosat’/ vysasyvat’/ 
pit’ krov’ 

2. Krov’ v zhilakh 

zastyvayet 

1. Krvta mu ja pie 
(cica) 

2. Mu ja loka (smuka, 

cica) krvta 
3.  Mu ja smrznuva 

krvta 

15. Kindness as a 
quality 

 

1. Blag kharakter 
 

1. Khoroshiy 
kharakter 

1. Blaga mu e krvta/ 
Ima blaga krv/ So 
blaga krv e 

16.  Create a 

pleasant feeling 

1. Gali mi dushata 

 

________________ 1. Mi ja razgaluva 

krvta 
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17.Compassion, 

help 

1. Delya s nyakogo 

khlyaba i pokriva si 

1. S toboy delyu i 

khleb i krov 

_________________ 

18.  Blooming 
health, fresh 
look 

1. Krŭv i mlyako 
 

1. Кровь с молоком 
2. Разогнать кровь 
3. Наливаться 

кровью 

1. Krv i mleko 

19.  Enmity, fight, 
battle 

1. Pomezhdu ni krŭv i 
nosh 

2. Na krŭv sŭm s 
nyakogo 

3. Krŭv se lee  
 
 

1. Byt' na nozhakh s 
kem-l 

2. Krov' l'yotsya / 
techot rekoy 

1. Na krv i (na) nož e 
2. Krv se lee/ teče/ 

Krvta â lee 
3. Krv propluka 
4. Krv ke padne 
5. Vnese zla krv 

megu niv 

20. Murder 
 

 
 
20а.  Causing mass 

murder 
20б.  Numerous 

casualties 

1. Mirishe na krŭv 
2. Rŭtse, iztsapani s 

krŭv 
3. Zhaduvam krŭv 
1a. Okŭpvam v krŭv 
2a. Izpivam krŭvta na 

nyakogo  
 
1b. More/ reki ot krŭv 
2b. Do laktite v krŭv 
 

 1. Pakhnet krov'yu 
2. Bagrit' ruki v krovi 

3. Zhazhda krovi 
 
1a. Kupat'sya/potopit' 

v krovi  
2a. Pit' ch'yu-libo 

krov' 
 
1b. Bol'shaya krov' 

1. Odi do krv 
2. Lokne krv nekomu 

1a. V krv se mie  
2a. Mi  ja ispi 

(prolea, cicna) 
krvta 

3a. Mu lizna od krvta 
 
1b. Krv do kolena 
2b. Proleaja reki od 

krv 

21. Deep personal 
suffering 

1. Sŭrtseto mi se obliva 
v krŭv 

2. Prolivam kŭrvavi 
sŭlzi 

3. Krŭv mi kape ot 
sŭrtseto 

1. Serdtse krov’yu 
oblivayetsya 

2. Prolivat’ 
krovavyye slozy 

1. Mi se puka srceto 
2. Lee krvavi solzi 

22.  Won with 
great personal 
sacrifices 

1. Napisan s krŭv 
 

1. (Ustav), 
napisannyy krov'yu 

 

1. (Za)pišan so krv 

23.  The extreme 
limit of an action 
or a state; 
mobilizing all 
the efforts of 

someone 

1. Do krŭv 
2.Do posledna kapka/ 

kapchitsa krŭv 
3. Davam plŭt i krŭv 
4. Plashtam s krŭvta si 

 

1. Do krovi 
2. Do posledney  

krovinki, do 
posledney  kapli 
krovi  

3. Umyvat’sya 
krov’yu 

4. Platit’ krov'yu 

1. Se bori do 
posledna kapka krv 

2. Gi dava krvta i 
životot 

3. Krvta si ja dava 

(tura) 

24. A goal which is 
hard to achieve 

__________________ 1. Khot' krov' iz nosu 
2. Stoit mnogo krovi 

________________ 

 25. Cold-
bloodedness 

when pursuing 
one’s goals 

1.  Кhladnokrŭven 1. Kholodnaya krov’  
1. Ima ladna krv 

2. So ladna krv e 

26.  Exhausting 
work 

1. (Oblyan) v krŭv i pot  
2. Kŭrvava pot 
3. Izpivam krŭvta  
 

1. Oblivat’sya potom 
i krov’yu 

2. Krovavyy pot 
3.Dostayotsya/davat’

sya potom i 

krov’yu 

1. So krvava pot 



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

177 
 

Research results 

The first macrosphere (microthemes of 1 to 7) includes stable word 

combinations in which blood is the embodiment of birth, origin, genetic 
kinship. These are metaphors nominating the new physical principle and blood 

as a biological substance, which is both directly and connotatively a carrier of 

anthropogenetic identity. 

In Russian, the seme ‘krov’ (blood) marks the native home and is 
combined with the adjective ‘otchiĭ‘ (‘father’). The Bulgarian correspondence 

is the metonymic phraseology ‘father's hearth’. This patriarchal hierarchical 

notion of man as the ancestor and pillar of the family and of the home as a 
sacred refuge opposes the phraseological unity of the Official language of the 

RNM ‘maĭchin krov‘ (‘mother’s roof’), in which matriarchy is dominant. 

The common origin in all these languages is expressed by the same type 
of phraseology. Two of them ‘of flesh and blood‘, ‘my flesh and blood‘ are 

pan-European calques (df flesh and blood, my flesh and blood/de flas et de 

sang, ma chair et mon sang, etc). Typical for Bulgaria and for the Official 

language of the RNM it is that the noun blood is used both with and without an 
article in these expressions.In Russian and in Bulgarian the common origin is 

materialized by the universal metaphor ‘connection‘ – Uzy krovi, Krŭvni 

vrŭzki (blood ties = blood relatives). 
The phraseological adhesions ‘blood brothers’ (which can also function 

as phraseological combinations ‘native brothers’) are used in all these 

languages to express a very strong connection between non-relatives. The 

phraseology is built on the ritual of twinning through physical cutting and 
touching of two people.  

The metaphor ‘blue blood’ is an international idiom: blue blood, les sang 

bleu, modrá krev, Błękitna krew, plava krv and others. It comes from the 
Spanish term sangre azul, which originally had a denotative use, but was later 

rethought, calcified and widespread in the world communication array. 

The power of common origin is also expressed through the pan-European 
phrase, which opposes two key biosubstances – water and blood, blood is 

thicker than water (The Idioms Largest dictionary. https://www.theidioms.com, 

28.02.2021). Its symmetrical correspondence in Bulgarian is ‘blood does not 

become water’, in Russian – ‘krov – ne voda’ (‘blood – not water’), in Official 
language of the RNM – ‘krvta voda ne biduva/ ne stanuva‘ (‘blood is not / does 

not become water’). 

In Russian, in binary and multi-element combinations with the lexemes 

4. Pit’ krov’ 

27. New entries 1. Svezha krŭv 1. Svezhaya krov' 1.  Svezha krv 

28. A group of 
people 

1. (Elektoralna) krŭv 
 

_________________ _________________ 

29. Blessings and 
oaths 

1. Kuchin’a krŭvta da 
mu izlochat 

 

_________________ 1. Krv da mu se stori 
2. Krv da povrati/ 

promoča 

https://www.theidioms.com/
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'blood and flesh', the word ‘flesh‘ (flesh and blood, entering flesh and blood) is 

preferred (‘plot i krov’, vkhodit’ v plot’ i krov’), while in Bulgarian the phrases 
have a more dynamic sound, the alternative variants – blood and flesh / flesh 

and blood  are often found (Koshelev, Leonidova, 1974, p. 435). 

Phraseological adhesions predominate in the analyzed first macrosphere. 

Only the Bulgarian expression ‘I have bad blood’ (‘imam losha krŭv‘) is a 
phraseological unit, as the noun is used with its basic vocabulary meaning. 

Like other anatomical organs, such as the heart, arms, legs, hair, eyes, 

and blood, blood is perceived as a metaphorical image of a wide range of 
emotional states, in most cases – extreme, ecstatic, dynamic. The second 

semantic macrosphere (microthemes from 8 to 12) summarizes a wide range of 

feelings and borderline states. It is interesting to note that the 

ethnopsychological choice of all three peoples mostly expresses emotions from 
the negative spectrum. The noun ‘blood’ is combined with extreme verbs such 

as: boil, freeze, ignite, flood, stop, run out. Some of these phrases have 

analogues in other languages, which speaks of a common European cultural-
cognitive model: make sb’s blood run cold (krŭvta mi zamrŭzva ot strakh), 

make sb’s blood boil with anger (karam krŭvta mi da kipi ot yad). 

The parallels between the vertical movement of blood in the body and 
the phrases with polar emotional semantics are interesting. The phraseological 

adhesion ‘blood rushed to my head’ (‘krŭvta mi se kachi v glavata‘) means ‘I 

feel strong shame or rage’, and ‘blood rushed to my heels’ (‘krŭvta mi sleze v 

petite‘) means ‘I feel strong fear or anxiety’. 
Among the connotative nominations of fear, the Bulgarian 

phraseological fusion ‘rabbit blood’ stands out, which has no parallels in the 

other analyzed languages. It is motivated by the ironic personification of the 
timid man with the cowardly animal rabbit. It also means a brand of Bulgarian 

wine.  

The third macrosphere (microthemes 13 and 14) summarizes the gradual 
(step-like) actions: exhort, coerce, blackmail, insult, hurt, which the subject 

performs on another person or object. The metaphorical imagery of the 

phraseological adhesion  ‘So pamuk krvta mu vadi‘ (‘With cotton his blood 

draws’) is depicted by the allegory of cotton as a symbol of precise and 
diplomatic manipulation. This phrase is found only in Official language of the 

RNM, while in Bulgarian and Russian instead of the lexeme blood that of ‘soul‘ 

is preferred. 
Unlike Bulgarian and Russian, in the lexical composition of the North 

Macedonian Bulgarian norm phrases the following are registered: the dialect 

verb tsatsa (Mu ja tsatsa krvta so pamuk), the dialect loan ‘bubak’, in Greek 

μπαμπἁκι ‘cotton‘ (Smuka krvta so bubak) and the straw – an original 
instrument with which veiled manipulation is performed: Mu ja pie krvta na 

slamka (He drinks his blood through a straw). 

The fourth macrosphere (microthemes from 15 to 17). Quantitatively, the 
stable expressions with ‘blood’, nominating states from the positive spectrum, 
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are many times less than the negative ones. The excerpted examples: ‘So blaga 

krv e‘ (‘He is with good blood’ – blood here embodies human character) and 
‘Mi ǰa razgaluva krvta‘ (‘My blood is spoiled – something creates a pleasant 

feeling in someone) are registered only in North Macedonian regional 

dictionaries.  

And the manifestation of empathy verbalized with the fifth semantic area 
(microtheme 18) is represented by a phraseological adhesion common to the 3 

languages, contaminating blood and milk as ethnocultural metaphors of vitality, 

physical and mental health. The symbiosis of these fluids is not a universal 
symbol. In English, for example, the symmetrical phrase is the picture of health 

(Parkhamovich, 2012, 40). In the Russian phraseological lexicon there are 2 

more phrases with generalized semantics ‘flourishing health, healthy 

appearance’. 
The sixth macro-area (micro-themes 19 and 20) reflects the 

culturological notion of blood as an emblem of deep wounds, battles or murder. 

The first three expressions in column 19 in the table can function in languages 
both as phraseological combinations and as phraseological adhesion. The 

figurative picture of suffering and death in the phrases of this macrogroup is 

constructed from the connotation of blood and verbs for quantity – bathe, drink 
up, immerse, or voluminous realities such as river and sea. Spatial measures of 

the amount of blood in the Bulgarian phrases are the elbows, and in the North 

Macedonian Bulgarian ones are the knees. In the Official language of the RNM 

‘evil (bad) blood’ is used to mean ‘a person who does harm to another’, in 
English the meaning is close to ‘bad blood between people’, while in Bulgarian 

and Russian the phrase means ‘a sick person’. According to the Etymological 

Dictionary of the Bulgarian language, the phrase ‘evil blood’ (zla kruv) is used 
in the town of Gabrovo and means the diagnosis of congestive hyperemia 

(Balgarski etimologichen rechnik/ Bulgarian Etymological Dictionary, 1986, p. 

34). 
The seventh macrosphere (microthemes 21 and 22) conceptualizes blood 

as the embodiment of great personal effort and suffering. The registered 

phraseological adhesions in the analyzed languages are semantic-structural 

equivalents. In them, the heart is a metaphor for the disembodied wounded soul, 
and tears are the metonymy of sorrow and pain. An exception is the phraseology 

krŭv kape ot sŭrtseto‘ (‘blood drips from the heart’), which in Bulgarian means 

‘strong sorrow, grief’, and in the Official language of the RNM – ‘very strong 
cold’ (Shirilov, 2008, p. 86). 

The eighth macrosphere covers micro-topics from 23 to 26. 

Phraseological fusions with the semantics ‘extreme limit of actions or states’ 

are found in the analyzed languages. Only in Russian are phraseological units 
meaning ‘a hard-to-reach goal’ registered. And the manifestation of coolness in 

the persistent pursuit of goals is metaphorized in the universal standard cold 

blood (theidioms.com) – ‘kholodnaya krov’ (Russian), ‘ladna krv’ (Official 
language of the RNM) – meaning ‘cold blood’. In Bulgarian there is no similar 
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phrase. 

The ninth semantic macrosphere (microthemes 27 and 28) includes the 
later registered symbolism of ‘blood’ – many people; young people to revive 

the population; new supporters, renewing old ideas, etc. Phraseological fusions 

are excerpted from modern media texts, such as: Migrants are fresh blood for 

Europe (dnevnik.bg, 16.04.16); Electoral Blood Bank (= more voters) 
(kultura.bg, 18.07.14). Synonymous in both Bulgarian and Russian phrases are 

phraseological units ‘mlada/ molodaya krov’ (‘young blood’) and ‘nova/novaya 

krov’ (‘new blood’), in English we find the symmetrical expression – new blood 
(young and active people). 

The tenth macrosphere (microtheme 29) is limited to phrases with polar 

intention, which are most prevalent in Official language of the RNM 

interpretations of blood as a means of blessing or negative desire. There is only 
one oath in N. Gerov’s Dictionary with localized dialect use: Kuchin’a krŭvta 

da mu izlochat (may his blood to be shed) (Gerov, 1976, p. 419). 

The structure of the phraseologisms, despite the specifics in the word 
order and syntax of the analyzed languages, shows more similarities than 

differences. The phrases in the table above are of two types – with a phrase 

structure and with a sentence structure. The first type predominates, as the core 
of the expressions is a noun. The second type of structure is usually dominant 

in phrases with a verb center (for example, bleeds), because the verb has a 

predicative function and implies the formation of a sentence formation. Of the 

listed stable expressions in Bulgarian 69% are word combinations and 21% are 
sentences. In Russian the ratio is 67% to 23%, and in Official language of the 

RNM 63% to 27%. 

According to the criterion number of constituent full words, phrases are 
classified into monoelement, bielement and polyelement (Kaldieva-Zaharieva, 

2013, p. 124–134). Abbreviations are used to denote the parts of speech that 

make them up: S (subject – noun, nominating human being, subject, object, 
occurrence, situation, etc.), V (verb), A (adjective), Adv (adverb), Pron 

(pronoun), pr (preposition), c (conjunction), part (particle).  

In Bulgarian, only one phrase is monoelement: pr + S ‘to blood’ (= 

completely, to the extreme) and, like the hundreds of others in this standard, 
has adverbial semantics. The bielement structures are 19 in number and can be 

summarized to the following models: the symmetric model S + pr + S (blood 

from the blood), the symmetry S + c + S (blood and milk, flesh and blood), A 
+ S (hot blood; blue blood; rabbit blood), V + S (ignite / drink blood), V + pr + 

S (Okŭpvam v krŭv/ I’m bathed in blood), Com + c + A (Napisano v krŭv/ 

Written in blood), pr + S + pr + S (Do laktite v krŭv/ To the elbows in blood). 

The same one-element unit is registered in Russian. The bielements are 
23 with models: S + S (Zhazhda krovi/ Thirst for blood), S + pr + S (krov’ ot 

krovi; krov’ za krov’/blood from blood; blood for blood), S + c + S (krov’ i 

mlyako, plŭt i krŭv/blood and milk, flesh and blood), A + S (otchiĭ krov’, 
golubaya krov’, goreshta krŭv/ father's blood, blue blood, hot blood), V + S 
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(Pakhnet krov'yu/ smells like blood), V + pr + S (Kupat'sya v krovi/ Bathe in 

blood).  
The polyelement phraseological units in Bulgarian and his North 

Macedonian linguistic standart are reduced to the following constructions: 

word combinations (S + A + pr + S; V + S + Pron), sentences (V + S + pr + 

Pron; V + pr + S + pr + Pron; pr + A + S + S; V + pr + S + Pron). 
Semantically identical phrases in Bulgarian and Russian are often 

verbalized in different structural models, which is due to syntactic specifics and 

the main grammatical opposition in the noun paradigms of the two languages: 
analyticism – synthesis. 

The comparative analysis of phraseological expressions with the root 

element ‘blood’ in Bulgarian, Russian and the Official language of the RNM 

imposes the following conclusions: the common Slavic linguistic roots, the 
similarities in folk psychology, the linguistic worldview and culturology of the 

three Slavic peoples are prerequisites for many similar, semantically and 

stylistically, stable word combinations. The lexeme ‘blood’ is realized with 
very similar meanings in Bulgarian, Russian and North Macedonian Bulgarian 

standart, as its semes and sememes become semantic cores of a voluminous list 

of phrases – most of which are essencial. In terms of meaning, negative 
connotations prevail over positive ones. Different stylistic ways are used for the 

emergence of phraseology – above all metaphor, metonymy (blue blood), 

personification (rabbit blood), litote (to the last drop of blood), hyperbole 

(rivers/ sea of blood). 
Some of the phrases with ‘blood’ are universal cognitive-conceptual 

images with a very wide international distribution, for example: u menya v 

krovi = mu lezhi/ go ima vo krvta = in (my) blood = it is in my blood. 
The lexeme ‘blood’ is used as an autonomous full word, because in itself 

it is a bright semantic center, rarely in word combinations it is compiled with 

other substances – flesh, veins, meat, sweat, milk, water and knife, and in 
synonymous relations enters with concepts soul and heart. 

Phrases are seldom ambiguous and are distributed in languages with both 

denotative and connotative meanings, for example: ‘blood brothers’ – the 

colocation of native brothers and phraseological adhesion for people who 
become close as brothers through a ritual of mixing drops of their blood. 

Another example: ‘of one blood type’ is a free word combination with 

semantics (group A, B, AB, O, etc.) or is a stable word combination with 
semantics of interest group. 

Conclusions 

Many biblical formulas have expanded their connotative field and are 

widely distributed in the Slavic cultural space: shed innocent blood (prolivam 
nevinna krŭv, Bulgarian; prolivayut krov nepovinnuyu, Russian; prolie 

nedolzhda krv, Official language of the RNM) (Matt. 27:4, Psalm 105:38). 

In all these languages in specific phraseologies, instead of the lexeme 
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‘kruv’ (‘blood’), the diminutive forms’krovinka’, ‘krvachitsa’ are preferred. 

The stylistic classification and distribution in all these Slavic cultures is 
predictable. Few phrases have a literary character: I get flesh and blood; to the 

last drop of blood; with sweat and blood. The predominant part of the 

expressions are colloquial: drink somebody’s blood, my eyes fill with blood. 

They have a dialectal origin: thirsty for blood like a crow, blood and knife 
between us.  

The key differences between the phrases with the key word ‘blood’ in 

the these languages are as follows: 
– in a small part of the Russian stable expressions ‘krov’ is realized with 

its archaic use  ‘pribezhishte’ (‘refuge’), which in the Middle Ages was lost in 

Bulgarian. 

– homonymy between phrases: in the Bulgarian dialects the expression 
‘My blood rises / spills in my head’ means ‘I am very thirsty’ or ‘I feel very 

ashamed’ (Dictionary of the Bulgarian Language, 1995, p. 265); 

– presence of stable expressions in one or two of the languages and their 
absence in the other language, for example 2 North Macedonian Bulgarian 

expressions with semantics ‘I am destroying myself’ – Krvta si ja pie/ Samiot 

krvta si ja prolea (Shirilov, 2008, p. 88); or another phrase meaning ‘he will be 
severely injured’ – Krvta si ja pie/ Samiot krvta si ja prolea (Shirilov, 2008, p. 

88). Such isolated examples are an exception. In some Bulgarian dialects the 

adjective ‘bloody’ means red. In the Bulgarian dialects of Vidin, the 

phraseology ‘blood from winter’ is registered, meaning ‘strong cold’. In 
Teteven the expression ‘heroic blood’ is used, which nominates the flower 

Agrostemma coronaria (Rechnik na balgarskiya ezik/ Dictionary of the 

Bulgarian Language, 1995, p. 265). 
– sometimes similar messages are expressed in phrases containing the 

concept of ’blood’, but with a different grammatical subject / object of action: 

in Official language of the RNM – krvta si ja gleda (he is looking at his blood), 
means ’action in a meeting between two people who hate each other’ (Shirilov, 

2008, p. 88), and in Bulgarian – I look at someone’s blood = I look at a person 

with hostility; 

– in some identical phraseologies different morphological inventory is 
used. During the Middle Ages, Turkish enslavers forcibly took Christian 

children from their families, converted them to Islam, and included them in the 

janissary army. This act in Bulgarian is called a blood tax (A + S), and in 
Official language of the RNM – a blood tax (S + pr + S) (Velkovska, 2008, p. 

209); 

– sometimes equivalent expressions are verbalized in different structural 

schemes in Bulgarian and the Official language of the RNM (as they are 
analytical languages) and in Russian (because it is a synthetic language), for 

example: zhazhda za krŭv (Bulgarian) and zhazhda krovi (Russian); 

– syntactic doublets with inverted word order are very common in 
Official language of the RNM, for example, Krvta mu vrie and  Vrie mu krŭvta, 
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which is less characteristic of the Bulgarian and Russian word order.  
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Abstract: The current development emphasizes the need to introduce new 

approaches in the educational process, based on modern information technologies. 

Aspects of students' music education in a web-based learning environment are 

examined regarding their ability and activity to fully comprehend and absorb learning 

content. The results in the presented material show the need for purposeful 

implementation of pedagogical innovations and methodological approaches to learning 

through the use of electronic learning resources linked to the sustainable rise of digital 

technologies. Therefore, music education must be integrated and adapted in parallel 

with their improvement, in order to maintain and accelerate the development of the 
music-pedagogical process in the long term. 

Keywords: music-educational process, web-based learning environment, 

synchronous and asynchronous learning 

 

Увод 

На глобалната мрежа (интернет) в нашето съвремие може да се 

гледа като на един от основните начини за получаване на информация. В 
образованието тя все по-активно се използва за електронно обучение, като 

по време на COVID кризата, започнала през 2020 година, този процес 

значително се засили. Необходимостта от социално дистанциране 

подтикна съвременното общество към дигитално общуване, подчинено на 
информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Така се 

предоставя възможност образователният процес да се реализира в уеб 

базирана среда – такъв тип електронно обучение, при което средата за 
пренос на учебно съдържание е Мрежата, представено чрез Интернет, в 

уеб формат. „В този смисъл дори учебният текст да е в линеен формат, 

използването му в уеб формат и чрез сърфиране в мрежата определя 
подобно учене като уеб базирано.“ (Marinova, Atanasov, 2014, p. 279) 

Все по-често уеб базираната технология е избора на технология за 

дистанционна форма на обучение, с включени в нея инструменти за 

достъп до разнообразни електронни ресурси. Най-широкообхватното 
определение на понятието “електронно обучение“ може да се 

интерпретира като учене, подпомогнато от използването на 

информационните и комуникационни технологии. 
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Уеб базираната учебна среда може да включва инструменти за 

предаване на учебно съдържание, задания, синхронни и асинхронни 
конферентни системи, модули за анкети и тестове, виртуални работни 

пространства за споделяне на ресурси, системи за отчитане на оценки, 

дневници и др. Във виртуалната класна стая преподавателите (учителите) 

предоставят образователни ресурси като текст, аудиофайлове, 
видеоматериали, мултимедия, симулации, електронни учебници, 

помагала и др. 

Актуалността на разглежданата проблематика е свързана с процеса 
на музикално обучение, който е подложен към непрестанно търсене на 

съвременни педагогически иновации относно възможности за 

представяне и усвояване на учебно съдържание. В този контекст основна 

задача на музикалното образование е то да се адаптира към променящите 
се условия на преподаване и получаване на знания, чрез научно-

техническия прогрес и използването на техниката и технологиите. Това 

налага съвременните хора – учени, изследователи, преподаватели, 
учители, студенти и т.н., занимаващи се с музика, непрекъснато да 

експериментират с нови, модерни и разнообразни дидактически 

иновативни образователни форми, които да доведат до повишаване 
качеството на музикалното обучение и да стимулират музикалното 

развитие на участниците в педагогическия процес. 

Настоящата разработката има практико-приложен характер, като на 

базата на личния опит при електронното дистанционно музикално 
обучение на студенти се целѝ да се представят, анализират и обобщят 

някои образователни аспекти при музикално-педагогическата работа в 

уеб базирана учебна среда. 
На тази основа могат да се поставят следните задачи: 

1. Характеризиране на иновативни форми при музикално-

педагогическо взаимодействие в онлайн среда: уеб базирани възможности 
на музикалното обучение на студенти. 

2. Представяне и анализиране на подходи за адаптиране на учебния 

процес по музикални дисциплини на студенти от немузикално-

педагогически специалности при синхронна и асинхронна електронна 
среда. 

Уеб базираната учебна среда в контекста на музикалното 

образование във висше училище 

Връзката до уеб базирани учебни материали се осъществява чрез 

световната мрежа (WWW) – информационно пространство, където 

документи и други уеб ресурси могат да бъдат достъпни чрез интернет с 

помощта на уеб браузър. Уеб базираното обучение често се нарича 
онлайн обучение или електронно обучение, тъй като включва съдържание 

на онлайн курсове, дискусионни форуми в синхронна или асинхронна 

среда, видеоконферентни връзки и лекции на живо (видео стрийминг) и 
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др., които са възможни чрез Мрежата. Уеб страниците могат да съдържат 

хипервръзки към други части в уеб пространството, като по този начин се 
осигурява достъп до огромно количество уеб базирана информация. 

Според W. Javed виртуалната учебна среда, или управлявана учебна 

среда, е софтуерен пакет за преподаване и учене на всичко в едно. Тя 

обикновено съчетава дискусионни табла, чат стаи, онлайн оценки, 
проследяване на използването на интернет от студентите и 

администриране на курсове (Javed et al., 2014). Уеб базираните програми 

могат да насърчат по-независимо и активно обучението, да подобрят 
преподаването и ученето – чрез оптимизиране, интегриране и 

разпространение на информацията и комуникацията, чрез географска и 

времева независимост. 

Преходът към онлайн педагогическо взаимодействие спомогна за 
намирането на нови методи и форми на работа със студенти, изучаващи 

музикални дисциплини във висши училища. Очертаха се нови 

образователни тенденции, което наложи да се обърне внимание на други 
по-специализирани и широкообхватни въпроси, излизащи извън рамките 

на предметната област „Музика“. „Ако по-рано образователните ресурси 

се използваха основно в среда за обучение лице в лице и учителите 
станаха „посредници“ между учениците и видеоклиповете, то в момента 

взаимодействието е сведено, строго погледнато, до „удобни учебни 

ресурси“, които действат като инструмент в учебния процес или 

изпълняват ролята на технически средства.“ (Sin, 2016, с. 12) 
При ситуация на „спешно дистанционно обучение“, пред която 

бяхме изправени през 2020–2022 година, относно музикалното обучение 

в уеб базирана учебна среда, могат да се очертаят както положителни 
аспекти, така и да се посочат редица предизвикателства. Преподавателите 

във висшите училища започнаха да разработват и предлагат алтернативни 

начини за провеждане на някои музикални дейности, да адаптират 
образователни ресурси за уеб базирана учебна среда, с които ефективно 

да поддържат мотивацията и активността на студентите. Въпреки това, не 

всички музикални дисциплини могат лесно да бъдат трансформирани за 

онлайн обучение, като това особено важи за тези, при които се изисква 
активно социално взаимодействие.  

Едно от предимствата на електронното обучение е, че то предоставя 

на учащите запас от знания, които могат да се изтеглят и получават от 
всяко място и време по света, веднага, след като обучаваният влезе в 

официалната страница (образователната платформа) на обучаващото 

звено чрез имейла и паролата си. Тези платформи в известна степен 

улесняват и допринасят за увеличаване процента на достъпност до учебно 
съдържание, тъй като лекционните курсове и упражнения остават 

записани под формата на видеоклипове. В това се изразява и същността 

на някои предимства на уеб базираното обучение: лесен достъп до 
образователни материали (ресурси); запис на видео лекции и упражнения, 
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за да може учащият постоянно и по всяко време да се възползва от 

предоставените му възможности на електронната образователна 
платформа. 

Тъй като много студенти работят на пълно или непълно работно 

време, достъпът до онлайн сесиите при синхронно обучение и 

особеностите, които предоставя асинхронното обучение, дават по-голяма 
гъвкавост при планиране на индивидуална стратегия за учене. Друг е 

въпросът, касаещ степента на активност и съсредоточеност на студентите 

върху преподавания в електронна среда материал и доколко те са в 
готовност да откликнат във всеки един момент на задачите и изискванията 

на преподавателя. 

Педагогическата работа с уеб базирани учебни ресурси се 

характеризира с много възможности за интерактивност, основаващи се на 
взаимодействие между преподавателя, обучаваните и компютърната 

система. Това прави подобни иновации водещи при дистанционната 

електронна форма на педагогическо взаимодействие. Уеб ресурсите могат 
да бъдат всякакъв вид медийни файлове. Често мултимедийните средства 

са застъпени в интерактивните електронни учебници по музика, които 

преподавателят по музикални дисциплини във висше училище е редно да 
използва в педагогическата си работа. Мултимедийни ресурси могат да 

бъдат видеоматериали, в които едновременно се комбинира 

визуализация, звук, текст и др., онагледяващи осмислянето и усвояването 

на учебното съдържание – например работа с видеофайлове за разучаване 
и изпълнение на музикални съпроводи с детски музикални инструменти 

и т.н. Практиката показва, че използването на подобни иновативни 

подходи увеличава интереса и ускорява процеса на обучение, обогатява 
се и се стимулира активността на учащите, осигурява се по-пълна и по-

точна информация относно изучавания музикален материал. 

При обучението по музика уеб базираните системи осигуряват 
достъп до голямо количество информационни електронни ресурси – 

информация за факти, събития, знания за музикалната теория и култура, 

представени чрез изображения, аудио и видео материали и др., обвързани 

с учебното съдържание. В бъдеще все повече ще нараства потребността 
от формиране на подобни музикални компетентности, които ще се 

основават на способността и уменията на участниците в педагогическия 

процес успешно да боравят с електронни (мултимедийни) средства и 
технологии, включващи едновременно представяне на текст, графика, 

анимация, видео, звук, караоке файлове и други типове медии, 

необходими за реализиране на музикално-образователния процес.  

Адаптиране на образователния процес на студенти към уеб 

базирана среда 

Настоящата разработка разглежда образователни аспекти, свързани 

с дистанционното електронно музикално обучение на студенти бакалаври 
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от педагогически специалности „Предучилищна педагогика и чужд език“, 

„Начална училищна педагогика и чужд език”, „Начална училищна 
педагогика и специална педагогика“ и „Предучилищна и начална 

училищна педагогика” на професионално направление „Педагогика” във 

Филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Враца, България. 

Предизвикателствата, пред които са изправени участниците в 
електронното обучение във Филиала, изискват познания за работа със 

систематa “Microsoft Teams“. Посредством нея, по време на пандемичната 

криза, се осъществи синхронно взаимодействие по музикалните 
дисциплини Методика на обучението по музика в детска градина и 

начално училище, Теория на музиката и солфеж, Вокални и 

инструментални техники (пеене и свирене със съпровод на акордеон), 

Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика. 
Чрез електронната платформа „е-преподавател – е-студент“ на ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методии“, в частност на Филиал Враца, преподавателите 

разработват и качват електронни образователни и мултимедийни ресурси 
за обезпечаване на лекции и упражнения, изпращат се електронни задания 

за асинхронна форма на комуникация, чрез които да се осъществи 

контролът за усвояване на материала по изучаваните музикални 
дисциплини. 

В резултат на работата при уеб базирана учебна среда по време 

на кризата, в настоящата разработка ще се представят и анализират 

някои моменти от музикалното обучение на студенти от немузикално-
педагогически специалности във Филиала, като се направят 

съответните в тази посока разсъждения и обобщения: 

• Възможността за ансамблово (групово) изпълнение на музика от 

студенти в „Тиймс“ виртуална класна стая, в която трябва да се осъществи 
едновременно пеене и/или свирене на музикални инструменти, не дава 

необходимите резултати, такива, каквито биха се получили при една 

присъствена реална педагогическа среда. Проблемите със закъснението 
на звука и невъзможността на участниците във виртуалната стая да чуят 

едновременно прозвучаването на два или повече гласа и/или инструмента, 

са често срещано явление, като опитите за синхронна музика в крайна 

сметка са разочароващи. Технологията за подпомагане на електронно 
музикално обучение не трябва да се обвързва само чрез синхронното 

обучение в „Тиймс“ среда и представената от Университета асинхронна 

образователна платформа за електронно учене и преподаване, но и в 
търсене на решения за избор на подходящи уеб базирани системи и 

приложения, които да разрешат казуса с оркестровото, хоровото и 

вокално-инструменталното озвучаване при синхронно изпълнение на 

музика във виртуална класна стая. Това, разбира се, изисква по-
специализирано обучение за формиране на базови софтуерни и хардуерни 

компетентности, както и използване на съответните за тази цел уеб 

базирани системи. 
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• Визуализирането на някои нагледно-двигателни моменти в 

работата на преподавателя, при включена уеб камера в „Тиймс“ среда, 

често несинхронизира със звука, който достига до студентите, в случаите, 
когато преподавателят едновременно използва наблюдение, нагледно-

действени и словесни методи в педагогическата си работа. Например, при 

едновременно говорене (броене) на глас, в съчетание чрез онагледяване с 

ръка на разглежданите от преподавателя музикално-изразни средства 
(елементи), се получава несъответствие (разминаване) между 

представените от него видео изображения и звук, а това води до неяснота 

и неразбиране на музикално учебното съдържание от студентите. 

• Наред с отрицателните страни при работа в „Тиймс“ електронна 
среда, е редно да се отбележат и някои положителни моменти – например 

възможността за използване на виртуално пиано при дисциплината 

„Вокални и инструментални техники“ и при някои форми на музикална 

дейност – пеене (разпяване), музикалноритмична дейност, свирене на 
детски музикални инструменти, творчески прояви и др. В този случай 

инсталиране на приложение на виртуално пиано за мобилно устройство 

(мобилен телефон, таблет) е подходящ вариант. В хода на обучението се 
установи, че подобна иновативна форма се възприема с интерес от 

студентите. Те с желание се включват както при усвояване на умения за 

свирене на цифров (виртуален) музикален инструмент, който 
впоследствие да се замени с акустичния му вариант, така и при използване 

на виртуалното пиано при дейности, свързани с изучаваните във Филиала 

музикални дисциплини. Може да се каже, че тези инструменти – цифрови 

и акустични – имат спектър на достъпност, според ролята и значението 
им за включване в конкретно образователно съдържание. 

• Разработените от студентите презентации при някои музикални 

дисциплини също успешно се реализират в „Тиймс“ електронна среда. 

Възможността за споделяне на звук и визуализиране на учебно 
съдържание, както и защитата на презентациите, е съпроводено след това 

със съвместно обсъждане и анализиране от участниците във виртуалната 

стая. Не така стоят нещата при споделяне на аудиофайловете на 
съпроводи, които служат за опора при пеене на песните. 

Несъвършенството на системата “Microsoft Teams” не позволява да се 

чуят едновременно пеенето и инструменталът. Практиката показва, че в 

режим на аудио споделяне, при значително намаляване силата на 
съпровода от устройството за връзка с „Тиймс“, гласът на пеещия студент 

в този случай има възможност да „изпъкне“ и да се чуе ясно и 

едновременно със звучащия в „Тиймс“ среда инструментален аудио 
съпровод. Другият начин за синхронизиране на звука на пеещия глас и 

съпровода е аудиофайловете предварително да се подготвят за пускане на 

отделно устройство (аудио плеър), различно от това, което студентът 

използват за връзка с „Тиймс“. Изискването обаче е двете устройства да 
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са на достатъчно близко разстояние едно от друго, за да може звукът от 

аудио плейъра безпроблемно да се улавя и предава чрез „Тиймс“ 
устройството в уеб базирана учебна среда. 

• Едно от предназначенията на електронната платформа „е-

преподавател – е-студент“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в частност 

на Филиал Враца, е да предоставя виртуално работно пространство за 

качване и споделяне на образователни ресурси с големина до 4 мегабайта 
(4 МБ). При обучението по музикални дисциплини разработените 

образователни файлове на учебно съдържание за асинхронно обучение 

често надвишават максимално допустимите за платформата 4 МБ. Това 
налага използване на други електронни системи – инструменти за облачно 

съхранение на информация, уеб сайтове – като облачното файлово 

хранилище Microsoft OneDrive. То осигурява възможности за съхранение 

и споделяне на по-голям обем данни (количество информация) за нуждите 
на музикално-образователния процес – папки с аудиофайлове, 

видеофайлове към лекционните курсове и упражнения, презентации, 

мултимедийни файлове, помагала и др. В системата „е-преподавател – е-
студент“ на ВТУ тези по-големи образователни ресурси (файлове) 

достигат до студентите чрез създадени и споделени от преподавателя 

хипервръзки. Той предварително разработва и качва съответните 
електронни лекционни курсове и упражнения, подготвя електронни 

задания за изпълнение от студентите, чрез които да се осъществи 

контролът по усвояването на материала, свързан с изучаваните музикални 

дисциплини. 
Дигиталните инструменти са онлайн базирани технологии, 

благодарение на които традиционната класна стая успешно се превръща 

в иновативна такава. Те могат да се обособят в отделни групи, а именно 
като дигитални инструменти за: облачно съхранение на информация, 

видеоконферентни разговори, създаване на презентации, събиране и 

предоставяне на информация, създаване на цифрови бележници, работа с 
бяла дъска, създаване на тестове и проучвания и др. 

Обобщения и изводи 

1. Като се има предвид, че дигиталните практики променят начина, 

по който създаваме, свирим, излъчваме и слушаме музика, те могат също 
да трансформират и начините, по които преподаваме и учим музика. 

Ролята на преподавателя по музикални дисциплини трябва да гарантира, 

че учебното съдържание, представено чрез електронни ресурси – 
документи, аудио и видео файлове, учебници, помагала и др., 

дискутирани, онагледени и качени в електронна платформа и/или 

представени чрез синхронно електронно обучение, достигат до 

студентите, които обратно след това изпращат доказателство за напредъка 
при получаване на знания чрез технологични устройства. 

2. Оптимизирането и адаптирането на учебното съдържание за 
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нуждите на музикалното образование в електронна среда изисква: 

технически познания за онлайн платформи и приложения, необходими за 
осъществяване на качествена връзка с участниците в онлайн обучението; 

контрол върху моментното възприемане и усвояване на учебното 

съдържание; контрол върху дейността „възпроизвеждане на музика“ при 

синхронно изпълнение на песни, съпроводи, свирене на детски музикални 
инструменти и др.; адаптиране на музикално-учебното съдържание 

спрямо работата в електронна среда; представяне на възможности и 

подходи за задържане на вниманието и концентрацията на студентите. 
3. Преподаването на музика чрез уеб базиран интерактивен метод 

създава предпоставка за овладяване на информационните компютърни 

технологии като средство в помощ на обучението по музика, където 

преподаватели и студенти в хода на педагогическо взаимодействие са 
стимулирани да ги използват. Уеб базираната учебна среда, наред със 

специфичните теоретични и практически музикални знания, изисква 

компетентности в областта на софтуерните приложения и интернет 
ресурси, които безпроблемно да се владеят и прилагат от участниците в 

музикално-педагогическия процес. 

Заключение 

Цифровата технология показва, че има важно значение за 

развитието на музикалната педагогика, следователно, музикалното 

обучение трябва да бъде интегрирано с тези съвременни подходи и 

средства, за да се поддържа и ускори развитието на музикалноучебния 
процес. Уеб базираната учебна среда се явява като нова идея за посрещане 

на много предизвикателства. Взаимодействието между традиционното 

музикално изкуство и съвременната наука и технология водят до развитие 
и усъвършенстване на дигиталното музикално образование. Резултатите 

от настоящата разработка показват необходимостта от внедряване на 

педагогически иновации, успоредно с еволюцията и усъвършенстването 
на дигиталната компетентност, което налага адаптиране към нов вид 

музикално учене и преподаване, благодарение на ефективното използване 

на цифровите технологии.  
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EDUCATIONAL ELEMENTS IN CHILDREN'S TELEVISION 

CHANNELS 

Lyubka Mihaylova Atanasova 

 
Abstract: This article is dedicated to the educational function of children's 

television channels. The aim of the study is to examine the opinion of parents about the 

educational elements in children's television channels that affect children between the 

ages of three and six. The object of the study is children's television channels. The 

subject of the study is the educational functions of children's television channels. The 

survey used is closed and contains fifteen questions. The other four questions are 
general and clarifying. The participants in the study are parents of children visiting the 

kindergarten "Slance" in Radomir. The children are from different age groups. The 

article reflects the opinion of parents of children attending kindergarten. The children 

whose parents took part in the survey are between three and six years old. The article 

contains a detailed analysis of the accumulated empirical data from the survey. After 

analysing the survey, it was found that parents find more positive educational elements 

than negative ones in the most watched children's shows. The conducted survey and its 

analysis prove a direct connection between the content of children's cartoons and the 

formation of not a small part of the elements of the content of education. 

Kay words: children’s television channels, education, educational elements, 

digital age 

 

Увод 

Средствата за масова комуникация, в частност телевизионните 
канали, имат разнообразни функции – информационна, публицистична, 

хедонистична, развлекателна, възпитателна. За мен, в случая, интерес  

представлява възпитателната функция, защото „има водеща роля спрямо 
всички останали функции, осъществявани от комуникативните средства с 

оглед формирането и усъвършенстването на човешката личност“ 

(Dimitrov &  Gospodinov, 2016, р. 481) и по-конкретно в детските 

телевизионни канали. Предполагам, че в съвремието, в което живеем, 
няма семейство без кабелна или сателитна телевизия. От което следва, че 

децата имат достъп до разнообразни детски телевизионни канали.   

В условията на кризата, свързана с COVID-19, и предприетите 
противоепидемични мерки – т. нар. пълен локдаун (lockdown), с цел 

ограничаване разпространението на епидемията, учениците и децата от 

детските градини останаха в къщи. Премина се от присъствена форма на 

обучение в дистанционна. Интерес представлява какви телевизионни 
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канали гледат децата в свободното си време и кои са любимите им 

анимационни филми. Освен това „детската аудитория не е само обект на 
възпитателно въздействие, но и субект на възпитателно взаимодействие“ 

(Aleksieva, 2010, p. 33). Последното изречение провокира интереса към 

темата какво родителите на деца на възраст от три до седем години 

одобряват и какво не одобряват като възпитателно въздействие и 
взаимодействие, предлагано от малкия екран. 

Методология на изследването 

Обект на изследването са детските телевизионни канали.  
Предмет на изследването са възпитателните функции на детските 

телевизионни канали. 

Целта на изследването е да се изследва мнението на родителите 

относно възпитателните функции на детските телевизионни канали, които 
оказват влияние върху децата между три и шест годишна възраст. 

Задачите на изследването са следните: очертаване на основни 

функции на телевизионните канали като цяло и в частност детските 
такива; кратка характеристика на най-гледаните детски предавания; 

осъществяване на емпирично изследване на възпитателните елементи в 

детските телевизионни канали; обработка и анализ на получените 
емпирични данни. 

Използваните методи са следните: теоретичен анализ на 

литературни източници, свързани с проблема; наблюдение на най-

гледаните детски предавания; анкетиране; математическо-статистически. 
Инструментариумът е тест, състоящ се от петнадесет въпроса, 

свързани с изследвания проблем, и четири въпроса от общ характер(1).  

Участниците в изследването са родители на деца между три и шест 
години, посещаващи детска градина „Слънце“ гр. Радомир. 

Етапите на изследването са: подготвителен – съставяне на анкетна 

карта; провеждане на изследването – попълване на анкетна карта, 
осъществено посредством формуляр разпространен чрез родителските 

групи в детската градина; и заключителен, който включва обработване и 

анализ на събраните емпирични данни.  

Анализ на резултатите 

Респондентите взели участие в анкетното проучване са шестдесет и 

осем родители на деца от три до шест години, посещаващи една от 

детските градини в град Радомир.  
От фиг. 1 е видно, че респондентите са предимно във възрастовия 

интервал 30–39 години – 52%, като при тях преобладават родителите с 

висше образование. С по-малък дял са на възраст в интервала 20–29 

години – 32%, като по-голяма част от родителите са със средно 
образование. С най-малък дял са във възрастовия интервал 40–49 години 

– 14%, при тях също преобладават тези с висше образование. Родителите 

с основно образование са едва 5% във всички възрастови групи, като във 
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възрастов интервал 40–49 години няма.  

 

Съгласно отговорите, дадени от респондентите, е направен 

следващият анализ за най-гледани телевизионни канали, респективно 

най-гледани предавания; честота и продължителност на гледане на 
телевизия; обсъждане на детските предавания и възпитателните елементи 

според родителите, които те откриват в детските предавания. 

 

Анализирайки резултатите, представени на фигура 2, се вижда, че 
има определени детски телевизионни канали, които са предпочитани от 

определена възраст – такива са Baby TV и Jim Jam, които се гледат само 

от тригодишните деца, а Da Vinci −само от петгодишни. Като цяло 

графиката показва, че най предпочитаните телевизионни канали от деца 

на всички възрасти са Nick Jr., Nickelodeon, Disney Jr. и E-kids. Като 
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всички изброени са най-предпочитани от децата на възраст три години. 

Nick Jr. е най-предпочитан от петгодишните, в сравнение с останалите 
канали, докато шестгодишните гледат предимно Nickelodeon. Докато при 

четиригодишните се забелязва, че няма ясно откроени предпочитания към 

определени телевизионни канали. Резултатите показват, че за децата от 

тази възраст Baby TV и Jim Jam и Da Vinci не представляват интерес. От 
всички посочени детски телевизионни канали единствено E-kids е 

български. Всички останали са „чуждестранни с локална версия за 

България“(2).  

 

Видно е от резултатите представени в графиката на фиг. 3, че най-

предпочитаните от децата на всички възрасти са, „Пес патрул“, „Маша и 

мечока“ и „Пепа“, като най-много се гледат от тригодишните деца, 

следват „Спондж Боб квадратни гащи“, „Том и Джери“, „Пламъчко и 
машините“, „Семейството на татко Барба“ и „Кафенето на Масленка“. От 

графиката се вижда още, че децата на пет и шест години освен вече 

изброените анимационни филми, предпочитат и „Опасният Хенри“, 
„Тъндърмен срещу Тъндърмен“, „Костенурките нинджа“, „Чудният свят 

на Гъмбъл“, „Семейство Касагранде“, като това са детски предавания, 

гледани само в тази възрастова група. Един анимационен филм, който се 
гледа от деца от всички възрасти, но най-вече от пет- и шестгодишните, е 

„Семейство Шумникови“. 

Графиката на фигура 4 отразява положителните качества, които се 
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формират у децата на тази възраст, според техните родители. 

 

Направен е опит да се потърси зависимост в отговорите според 

образование и възраст на родителите. Както е видно от графиката, 

родителите със средно и висше образование поставят като водещо 
качество „формиране на научни знания“, на второ място поставят 

„формиране на логическо мислене“, следвано от качествата „формиране 

на умения за работа в екип“ и „семейни взаимоотношения“.  Прави 
впечатление, че категориите „формиране на творчески умения“ и 

„формиране на изследователски умения“ отново присъстват с най-голям 

дял при родители със средно и висше образование. По отношение на 
възрастта се забелязва, че тенденцията се запазва. При родителите с 

основно образование липсва ясно изразена тенденция по отношение на 

формиране на положителни качества, посредством детските 

телевизионни предавания. Както отбелязва Борис Минчев, във 
„възрастовия период между 6 и 12 години водещо е формирането на 

социални умения“ (Minchev, 2014, p. 209). Децата, повтаряйки моделите 

на поведение и социални умения на своите любими герои, формират 
аналогични умения. Както пише Сийка Чавдарова-Костова, „децата могат 

да научат много неща от телевизионните програми, особено от тези, които 

са с ясно изразена образователна и възпитателна насоченост“ 

(Chavdarova-Kostova, 2018, p. 240). Подкрепям напълно мнението ѝ, с 
едно уточнение, че посочените предавания в нейния труд вече не 

съществуват. Към настоящия момент, може би с най-много образователни 

и възпитателни предавания е телевизионният канал Nick Jr., който е най-
предпочитан от децата във възрастовия интервал три-седем години. Три 

от най-гледаните детски анимационни филма са именно от този канал – 

анимационни филми, които представят научни факти на разбираем език 
(„Пламъчко и машините“ и „Пепа пиг“), показват на децата работа в екип 
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и колко е важно („Пес патрул“), провокират логическото мислене 

(„Пламъчко и машините“, „Пепа пиг“ и „Пес патрул“) и добри семейни 

отношения между поколенията („Пепа пиг“).  

 

На фигура 5 отново е потърсена зависимост между образование и 

възраст на родителите. На графиката са представени негативните 

особености на детските телевизионни канали, които родителите не 
одобряват. По отношение на образованието на родителите, при тези със 

средно образование с най-голям процент неодобрение е категорията 

„грубо отношение между героите“ – 98%, следвана от категория „лошо 
поведение“ с 88%, след тях се нареждат категориите „ситуации с насили 

е“ и „използването на обидни думи“, съответно с 78% и 76%. При 

родителите с висше образование ситуацията е малко по-различна: отново 

водеща категория е „грубо отношение между героите“ – 66%, но тук 
второто място се заема от категория „използване на обидни думи“ с 62%, 

следвани от останалите два критерия – „лошо поведение“ и „ситуации с 

насилие“, респективно с 49% и 44%. От тук може да се направи изводът, 
че родителите със средно образование са по-критични към детските 

канали, в сравнение с родителите с висше образование. Вероятно при по-

голяма част от родителите със средно са маркирани почти всички 
негативни категории, докато при родителите с висше образование може 

би не е така. Ако сравним отговорите по възрастов диапазон на 

родителите ще установим, че родителите в диапазоните 20–29 години и 

40–49 години съществува еднаква тенденция. При двата възрастови 
диапазона категориите на неодобрение се подреждат по идентичен начин, 

както следва: „грубото отношение между героите“, съответно 68% и 60%, 

„използването на обидни думи“ – 50% при двете групи, „лошото 
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поведени“ – 59% и 40% и „ситуации с насилие“ – 49% и 30%. Докато във 

възрастов интервал 30–39 години четирите категории имат 
приблизително едни и същи процентни отношения – варират между 45% 

и 47% процента. От всичко казано до тук може да се заключи, че 

родителите от всички възрасти и степени на образование не одобряват 

нито една от категориите, но с водещо значение е категорията „грубо 
отношение между героите“, следвана от „използване на обидни думи“. 

Може би е така, защото в реалния си живот децата повтарят поведението 

на своите любими анимационни герои и това не се одобрява от 
родителите. Петя Конакчиева отбелязва, че „в края на предучилищната 

възраст се формират ценностните основи на отношението към 

действителността“ (Конакчиева, 2008, с. 59). В контекста на 

разглежданата тематика, ако родителите не проявяват загриженост и 
критичност към съдържанието на детските анимационни филми, то 

ценностната система на децата може да бъде изкривена и неправилна. 

Отношението към заобикалящата среда и действителност няма да бъде 
насочено в правилната посока. 

Интерес представляват и честота и продължителността на 

изкарване на децата пред малкия екран. Анализът е на правен на база 

степен на образование и възраст на родителите. 

 

От гледна точка на степен на образование и възраст графиката е 

красноречива – почти няма родители, които да не позволяват гледане на 
телевизия всеки ден. Забелязват се най-много ограничения при престоя 

пред малкия екран при родители със средно и висше образование, във 

възрастов интервал 20–29 години и 30–39 години. Като най-големи 
ограничения се виждат във възрастовия интервал 30–39 години.  
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Според изследване осъществено през 1986г. от Божидар Ангелов 

„след четиригодишна възраст процентът на гледащите телевизия деца 

намалява“ (Angelov, 2005, p. 193). Както се вижда на графиката след 

четири години честота на престой пред телевизора намалява. Ако 86% от 
четиригодишните гледат телевизия всеки ден, то при шестгодишните 

процента е вече 69%. Вижда се също, че и в останалите категории 

процентното отношение между пет- и шестгодишните намалява с 
увеличаване възрастта на децата. Според мен това говори, че не се 

забелязва съществена разлика между децата от осемдесетте години и 

съвременните деца. С напредване на възрастта интересите им започват да 
стават други и телевизионните предавания губят своята сила в 

ежедневието на децата. 
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Видно от графиката на фигура 8 е, че родителите упражняват 

контрол върху престоя на децата пред телевизионния екран. Във всички 
възрасти и всички степени на образование се вижда, че не позволяват на 

децата повече от два часа да гледат телевизия. Да, гледат телевизия всеки 

ден, но за ограничен период от време. Едва 23% от родителите, което не е 

¼ от анкетираните респонденти, позволяват престой повече от три часа. 
В категорията „друго“ дори родителите проявяват по-големи ограничения 

като интервалът, който отбелязват, варира между 20 (двадесет) минути и 

не повече от един час. Това от своя страна навежда на мисълта, че 
родителите упражняват контрол както в честотата, така и в 

продължителността на престой пред малкия екран. Както отбелязва 

Божидар Ангелов, децата на възраст над две години „трябва да прекарват 

пред телевизионния екран не повече от 2 часа“ (Angelov, 2005, p. 201). А 
от графиката е видно, че по-голямата част от родителите не позволяват 

децата им да прекарват повече от два часа пред малкия екран. 

 

Видно е, че почти отсъстват отговори като „никога“ и „рядко“. 

Повечето родители от всички степени на образование и възрастови 
интервали обсъждат с децата си какви детски предавания гледат. Децата 

на възраст между три и шест години проявяват любопитство и 

любознателност. Когато срещнат непознат термин, фраза, явления, те 
питат, задават въпроси. Според мен понякога родителите обсъждат 

детските телевизионни предавания, без да отдават специално значение, че 

това се случва. Обсъждането е непринудено, нецеленасочено и това, 

според мен не е отразено в отговорите им в анкетата. Характерна 
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особеност на децата от ранна предучилищна възраст е, че те „не знаят кое 

е възможно и кое – не“ (Nikilov, 2007, p. 54) и „ не могат да направят 
разлика между фантазия и действителност“ (Angelov, 2005, p. 202). Това 

от своя страна, според мен, означава, че децата в тази възраст нямат 

изградено критично мислене и не могат да преценят кое от детските 

телевизионни предавания е правилно и кое – не. Ето защо, ролята на 
родителите в процеса на обсъждане, на това което гледат децата, е 

изключително важна. Когато дете задава въпрос, е необходимо да получи 

адекватен отговор, в противен случай може да остане с грешна представа 
или да изгради своя, която също и най-вероятно няма да бъде правилна. 

Заключение 

Въпреки че в детските телевизионни канали родителите забелязват 

негативни аспекти, те играят важна роля във възпитателното въздействие 
върху подрастващите.  

Едно от най-съществените положителни качества е, че в по-голяма 

част от посочените в изследването предавания има много научни факти, 
достъпно обяснени за съответната възраст. 

Децата в тази възраст подражават на своите герои. С помощта на 

родителите ще могат да се ориентират кое е добро и кое е лошо поведение. 
В този ред на мисли от детските предавания като поведение и умения 

децата, подражавайки на своя герой, развиват умения за работа в екип, 

умение изключително необходима в бъдеще. Умението за работа в екип 

се формира с не малка част от анимациите. 
Посредством анимационните предавания децата придобиват и 

редица други положителни умения – творчески, изследователски, 

практически, логически мислене. 
Негативните последици не са никак малко, но тук е най-

съществената роля на родителя – да контролира времето пред 

телевизионния екран, съдържанието на анимационните филми и 
разговора с подрастващите.  

Ако преди време книгите бяха основното средство за формиране на 

мироглед, нравствени качества, модели на подражание и поведение, то в 

настоящия момент в ерата на цифровизация те остават второстепенни. 
Основното средството е телевизията, с всички нейни положителни и 

отрицателни черти. Ако изключим негативните елементи на детските 

телевизионни канали и се фокусираме само върху положителните, то 
тогава ще осъзнаем, че детските телевизионни канали притежават 

изключително висок възпитателен потенциал. Чрез тях едно дете 

придобива представа за различни светове, придобива нови знания, 

разширява своя мироглед – запознава се с различни култури, приема 
„различните“ не като такива, а като напълно естествени. В не малка част 

от анимационните сериали се провокира логическото мислене, възпитава 

се в различни ценности – семейни, природозащитни, екологосъобразни, 
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естетически, съпричастност, приятелство, екипна работа, трудолюбие и 

др. Но всичко това не може да се получи без прякото участие и контрол 
от страна на родителите. 

Бележки: 

1. https://docs.google.com/forms/d/1PHJ8ggfUi2GhDcfwPxeYIkE5yVrYoB6-r9Y-
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2.Телевизионни канали в България. https://bg.wikipedia.org/wiki/ 

Телевизионни_канали_в_България#Филмови_и_развлекателни_канали  
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Abstract: The development of information and communication technologies has reached a 

high peak, from which many conclusions, forecasts and assumptions can be drawn about the future 

directions in which modern technologies will take over or continue their expansion and 

improvement. One of the areas that experiences a huge rise and spread, and is increasingly being 

used in various fields, is the technology "Augmented reality". It enters at a rapid pace in all spheres 

of social, public and professional life. Whether its use will be limited to marketing, advertising, 

trade, education, medicine, tourism, architecture, science and video games or it will be embedded 

in other areas, mixing existing and material with digital into a different experience, where the 

boundary between reality and fantasy blurs, fades or completely disappears and entirely immerses 
in the virtual world. Or maybe it will reach other peaks, higher and lastingly impacting human 

perceptions and senses. 

Keywords: Augmented Reality platform, editor, marker-based AR, QR code 

 

Въведение 
В книгата си „Обща психология“ Трифон Трифонов разсъждава 

върху човешката памет. Според него в предучилищна възраст 

преобладава образната памет. „Образната памет заема голямо място в 

психиката на подрастващите, където тя доминира при децата в 
ранните възрасти. Най-голям дял от образната памет заема 

зрителната образна памет. И по обем на информация, и по значимост 

зрителната образна памет заема приоритет в действията на човека и 
в психиката му в сравнение с другите видове памет“ (Trifonov, 2022, p. 

88).  В училищна възраст се увеличава общият обем на паметта, развиват 

се словесната и словесно-смисловата памет, зрителната и слуховата 
памет. В допълнение на казаното до тук, сегашното поколение е наречено 

Алфа дигитално поколение, поколение в „контакт със смартфоните и 

таблетите“ (Deutsche Welle, 2021). Това обяснява факта, че сегашното 

поколение ученици и студенти успяват да вникнат в съдържание, което 
виждат, да разберат и запомнят по-лесно това, което могат да разгледат от 

различни перспективи, да осмислят по-бързо материя, с която 

взаимодействат, отколкото в текстово съдържание, което само прочитат 
от учебници или други образователни източници.  

Въпреки доказаната с годините ефективност на настоящото 

образование, въвеждането на едно такова учебно съдържание с 
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интерактивен характер, за създаването на което е използвана 

технологията Добавена реалност, и интегрирането му в образованието, би 
повишило неговата ефективност и би подобрило и внесло разнообразие в 

процеса на обучение. Същевременно би повишило интереса и 

ангажираността на учениците и студентите. 

Какви са предпоставките и начините тази технология да се пренесе 
в класната стая, за да могат учители и ученици да се възползват от 

предимствата, които предлага тя, за подобряване на настоящите методи 

на преподаване? Като за начало е необходимо познаване и разбиране на 
същността ѝ от преподавателите и умения да използват вече 

съществуващи материали, обогатени с виртуални елементи. При наличие 

на достъпни и лесни за използване инструменти, учителите, от една 

страна, биха могли сами в учебна среда да създават такъв вид съдържание 
с добавена реалност, с което да разширят подръчните образователни 

материали и да подобрят учебния опит в класната стая. От друга страна, 

при въвеждане на подходяща програма или платформа в училище, 
учениците или студентите също биха могли да се включат в този процес 

и да станат активни участници в него, като сами създадат и актуализират 

виртуално образователно съдържание, включвайки в него изучавания 
материал по училищните предмети. Чрез този подход се осигурява един 

по-вълнуващ и ефективен метод за превръщане на информацията в знания 

и повишаване нивото на разбиране и усвояване на учебния материал от 

учениците. Методът включва боравене с и работа върху учебното 
съдържание под формата на игра, като крайната цел е да се създадат 

умения и изградят навици за неговото прилагане в реални среди и 

ситуации. За да се случи това, е необходим достъпен и лесен за използване 
софтуер, който не се превръща в пречка на учебния процес. Софтуер, 

който се доближава функционално до нещо вече познато и изучавано в 

училищата, без да е изцяло ново и абстрактно. Платформите (т. нар. 
браузъри за създаване на виртуална реалност) и инструментите за 

разработка на софтуер (SDK – Software Development Kit) са в повечето 

случаи скъпи и сложни за използване и при много от тях са необходими 

задълбочени умения за програмиране. Има и безплатни такива, даващи 
възможност учениците заедно с учителите да създават съдържание, 

отнасящо се към учебния материал, по един по-различен начин, достъпен 

и с резултати, надвишаващи нивото на сложност, въпреки впечатлението, 
че колкото по-абстрактно и резултатно е, толкова по-трудно и 

невъзможно е да бъде постигнато и създадено в учебна среда, и то с 

участието на учащи се. 

Metaverse Studio 
Metaverse Studio представлява платформа за добавена реалност, 

съдържаща инструменти за напълно безплатно и лесно създаване на 

приложения, наречени преживявания, опити (experiences), като се следват 
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няколко основни стъпки. Платформата е създадена от американската 

софтуерна компания GoMeta. Готовите преживявания могат да се 
изпълнят чрез използването на мобилно приложение. 

За всяко преживяване се генерира автоматичен QR код, който 

показва в реално време дигитално създадената добавена реалност, след 

като бъде сканиран с мобилно устройство (Фиг. 1).   

     

Фиг. 1. QR код 

За целта смарт устройството трябва да има вградена камера и да е 

оборудвано с необходим софтуер за сканиране на кода. Стартирането на 

преживяването става чрез мобилното приложение Metaverse app, във 
варианти за iOS или Android (Фиг. 2). Всеки вече генериран QR код е 

статичен. Това означава, че той показва версията на преживяването до 

момента на генериране на кода. При промяна или редакция на опита в 
портала на платформата, е необходимо да се генерира нов код, който да 

води към новото съдържание. 
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Фиг. 2. Мобилно Metaverse AR приложение 

Metaverse платформата се използва за създаване на маркерна 

добавена реалност (marker-based AR). Това е реалност, при която 

инсталираният за целта софтуер в смарт устройството, използвайки 

камерата му, прочита и разпознава маркер, който може да бъде QR код, 
картинка или обект. Друг вид е безмаркерната добавена реалност 

(markerless AR). При нея обикновено програма сканира отново чрез 

камерата за празно пространство, достатъчно голямо, за да се „вмести“ в 
него генерираният виртуален обект. Пример за безмаркерна е и 

геолокационната добавена реалност, при която се показва виртуалното 

съдържание в зависимост от местоположението. В този случай софтуерът 

използва GPS или друга навигационна система, вградена в телефона, и 
обектите се добавят към реалния свят по предварително дефинирани 

геолокации. 
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Първи стъпки за работа с платформата Metaverse Studio 

За да създаде своето първо преживяване, е необходимо 
потребителят да си направи акаунт в уеб сайта, където се намира 

платформата – https://studio.gometa.io/. С натискане на бутона “Create 

experience” се отваря редактор, в който с т. нар. влачене и пускане (drag-

and-drop) може да се създадат поредица от различни сцени и действия. 
Сцената наподобява екран на мобилно смарт устройство и може да 

съдържа статични (текст, 2D и 3D изображение) и динамични (анимирани 

3D изображения, видеа, звуци) мултимедийни обекти от вградена 
библиотека или добавени от потребителя (Фиг. 3). Потребителите могат 

да създават различни AR рамки за отделните екрани. Има няколко вида 

екрани, като някои от по-често използваните са за изображения, за 

въвеждане на текстова информация, за видеа и снимки и др. 

 
Фиг. 3. Проект в редактора на платформата Metaverse Studio 

Виртуалното „преживяване“ е интерактивно. Потребителите могат 
да взаимодействат с него чрез бутони, да въвеждат текст, който се 

валидизира по зададен критерии или се запаметява в променливи. Според 

потребителския избор се зарежда и съответният екран и/или следват 
поредица от действия. 

Преживяването може да се тества във всеки един етап от неговата 

разработка чрез натискане на бутона Test, който генерира QR код. 

Мобилното приложение сканира кода чрез камерата на смарт 
устройството и потребителят вижда съответното съдържание добавена 

реалност. 

Metaverse Studio има блоков програмен интерфейс. Това означава, 
че при работа с него не е необходимо да се пише програмен код. Вместо 

https://studio.gometa.io/


 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

212 
 

това всяка команда или обект се избира от меню и се вмъква в редактора. 

Този интерфейс не е нов за учениците. Познат е още от образователния 
инструмент за блоково програмиране Скрач (Scratch), използван най-вече 

от аудитория на възраст от 8 до 16 години, в който чрез подреждане на 

блокове, учениците създават програма, изпълняваща инструкциите, 

закодирани в тези парчета, по указаната в подредбата последователност. 
Скрач се изучава в българското училище от 2018 година. „С приемането 

на учебните програми за трети клас от учебната 2018-2019 година се 

въвежда предмет компютърно моделиране с използване на визуално 
блоково програмиране.“ (Wikipedia, Scratch). Студентите, учещи се да 

работят с Metaverse Studio, към настоящия момент не са имали 

възможността да се запознаят със средата за блоково програмиране Скрач 

в училище. Част от тях са изкарали училищния курс по Компютърно 
моделиране (КМ) в университета, където са го изучавали, а други не. 

Наблюденията ми са, че предишният опит с подобна блокова среда за 

програмиране оказва влияние върху възприемането на редактора на 
Metaverse Studio, но не е от съществено значение за начина за справяне с 

него. Други фактори, също оказващи влияние, са цялостното умение за 

боравене с компютърни програми и софтуерни продукти, 
индивидуалното умение да се ориентират при работата с различни 

програми, от математическите им способности и логическа мисъл, както 

и от личната настройка на студентите. Обикновено студенти, които 

обичат да играят на компютърни игри и конзоли, често се справят без 
затруднения с такъв вид платформи.  

Заключение 

Информационните и комуникационни технологии търпят 
непрекъснато развитие, навлизат и се разпростират с все по-бързи 

темпове в образованието. Това неименуемо оказва влияние върху 

използваните методи на обучение в училища и университети. 
Технологията за добавена реалност дава възможност на учениците 

директно да разгледат от различен ъгъл обекти и природни явления, да 

наблюдават опити и експерименти, които не могат да се изпълнят в 

класната стая, да „посетят“ отдалечени места и като цяло да повишат 
нивото си на разбиране на учебния материал.  

Платформи като Metaverse Studio са интуитивни и лесна за 

ползване. Възприемат се много добре от студентите и над 80 % от тях ги 
намират за достъпни и интересни, и биха използвали подобен интерфейс 

с визуално програмиране в процеса на преподаване на ученици в 

началното и средно училище. 

Литература / References 

Aydogdu, F. (2022). Augmented Reality for Preschool Children: An 

Experience with Educational Contents. 



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

213 
 

https://eric.ed.gov/?q=Augmented+AND+Reality&id=EJ1326768 (British 

Journal of Educational Technology, v53 n2 p326-348 Mar 2022) 
Deutsche Welle. (2021). Децата "Алфа" – новото дигитално поколение. 

https://www.dw.com/bg/децата-алфа-новото-дигитално-поколение/a-

59746828 

Marini, A., Nafisah, S., Sekaringtyas, T., Safitri, D., Lestari, I., Suntari, Y., 
Umasih, Sudrajat, A., Iskandar, R. (2022). Mobile Augmented Reality 

Learning Media with Metaverse to Improve Student Learning Outcomes in 

Science Class. https://online-journals.org/index.php/i-
jim/article/view/25727 (International Journal of Interactive Mobile 

Technologies, Vol. 16 No. 07 (2022)) 

Metaverse Studio. https://studio.gometa.io/ 

Metaverse Studio. Teachers. https://studio.gometa.io/teachers 
Panke, S. (2020). Augmented Reality with Metaverse: AR-App for Educators. 

https://www.aace.org/review/augmented-reality-with-metaverse-ar-app-

for-educators/ (for AACE Review, September 9th 2020) 
Trifonov, T. (2022). Obshta psihologia. “Paradigma”. [Трифонов, Т. (2022). 

Обща психология. „Парадигма“.] 

VAT Videogames for Teachers. (2017). Get familiar with Metaverse Studio. 
https://v4t.pixel-

online.org/common/files/Elearning/Mod1/4_2_Familiar_MetaverseStudio.

pdf 

Wikipedia, the free encyclopedia, GoMeta. https://en.wikipedia.org/wiki/GoMeta  
Wikipedia, the free encyclopedia, Scratch. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Скрач#Скрач_в_България 

Wikipedia, the free encyclopedia, Scratch (programming language). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language) 

 

 
Author Info: 

Assist. Prof.  Galina Peykova Kolarova 

Faculty of Education  

Trakia University − Stara Zagora 

е-mail: galina.kolarova@trakia-uni.bg  
 

 

 

 

 

 

  

https://eric.ed.gov/?q=Augmented+AND+Reality&id=EJ1326768
https://www.dw.com/bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-59746828
https://www.dw.com/bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-59746828
https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/25727
https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/25727
https://studio.gometa.io/
https://studio.gometa.io/teachers
https://www.aace.org/review/augmented-reality-with-metaverse-ar-app-for-educators/
https://www.aace.org/review/augmented-reality-with-metaverse-ar-app-for-educators/
https://v4t.pixel-online.org/common/files/Elearning/Mod1/4_2_Familiar_MetaverseStudio.pdf
https://v4t.pixel-online.org/common/files/Elearning/Mod1/4_2_Familiar_MetaverseStudio.pdf
https://v4t.pixel-online.org/common/files/Elearning/Mod1/4_2_Familiar_MetaverseStudio.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/GoMeta
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87#%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
mailto:galina.kolarova@trakia-uni.bg


 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

214 
 

DOI: 10.15547/YbFE.2022.21 
 

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА КАТО ПРОЯВА НА 

ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНСКО МИСЛЕНЕ 

Снежанка Добрева Георгиева 

 

THE ATTITUDE TO QUALIFICATION AS A MANIFESTATION OF 

INNOVATIVE MANAGERIAL THINKING 

Snezhanka Dobreva Georgieva 

 
Abstract: The article examines current issues of modern school management 

related to innovative practices for improving the competencies of pedagogical 

professionals. To ensure the quality of the educational process, the teacher must meet 

the needs and interests of students and parents in a changing and uncertain educational 

environment. In this context, the continuous development of teaching technologies, 

interpersonal competence and ways to support the personal development of students 
are essential for the preparation and self-reflection of pedagogical professionals. The 

role of the head of the modern educational institution is to organize learning in an 

organizational context and to create conditions for the development of innovative and 

creative opportunities of each teacher, applying innovative management thinking and 

monitoring the effectiveness of training. The article presents a survey among school 

principals, which addresses the two main aspects of organizational learning - internal 

institutional qualifications and external support for improving the competencies of 

pedagogical professionals. Analysed is the system of joint and individual learning 

created in schools, the motivation of teachers in this process, the frequency and type of 

qualifications and others, in the context of the head's vision for human development as 

a key to future competitive advantage of the institution. The findings of the study 
provide an opportunity for future development of the ability of pedagogical 

professionals to solve educational problems and in a team with the head to think 

globally for higher efficiency and quality of the learning process. 

Key words: qualification, qualification forms, efficiency, innovative managerial 

thinking, pedagogical specialists, motivation, survey. 

 

Увод   

Изискванията към качеството на образователния процес в 

съвременната динамична и променяща се среда непрекъснато се 

повишават. Значим аспект на качеството е подготвеността на 
педагогическите специалисти, а това изисква освен добра предварителна 

подготовка в рамките на висшето училище, така и развиване и 

усъвършенстване на компетентностите чрез продължаваща 
квалификация. Тези две страни на професионалното развитие на заетите 

в сферата на образованието, независимо дали предучилищно и училищно, 

или висше, са в основата на европейските и правителствените политики.  

Последните изследвания относно ролята на директора за 
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осигуряване на качество на образованието и мотивиране на 

педагогическите специалисти за участие в квалификационни форми за 
подобряване на компетентностите са свързани с мнения и оценки на 

училищни директори относно професионалните роли и компетентности 

на учителите, включително дейностите за професионално развитие 

(Totseva, 2022), квалификацията на педагогическите специалисти и 
връзката с постиженията на учениците (Myers et al., 2022), съвременни 

политики за управление на човешките ресурси в Корея (Kim, 2022), 

реформите в обученията на учителите в Монголия (Galbaatar, 2022), 
променящия се контекст в обучението на учителите (McDiarmid & 

Clevenger-Bright, 2008) и др. В публикациите се засяга освен 

мотивираността на педагогическите специалисти за подобряване на 

компетентностите им в унисон със съвременните потребности на 
учениците и актуалните и иновативни практики за преподаване, 

особената роля на училищния ръководител в продължаващата 

квалификация. Управленските му умения за ръководене и мотивиране на 
човешките ресурси са в основата на създаването на условия за съвместно 

учене, организиране на обучения, предоставяне на възможност за 

споделяне на добри практики от посетените курсове и т.н. 

Методология на изследването 

За проследяване на отношението на училищния ръководител към 

квалификацията на педагогическите специалисти и изследване на 

управленското му мислене във връзка с професионалното развитие на 
учителите е проведена анкета с директори и заместник-директори от 

областите Шумен, Разград и Стара Загора. В проучването участват 114 

респонденти, от които 89% са жени. На възраст от 25 до 34 години са 
2,63% от анкетираните, 18,42% са във възрастовия диапазон 35 – 44 

годишна възраст, половината от тях (50%) са в границата от 45 до 54 

години и от 55 до 65 години са 28,95% от директорите, което 
разпределение отговаря в голяма степен на възрастово разпределение на 

педагогическите специалисти в страната. В повечето случаи се откроява 

съпоставимост на възрастта с управленския стаж на директорите, но се 

наблюдават и изключения. Ръководителите на възраст от 25 до 34 години 
все още нямат управленски стаж, а най-голям дял заемат ръководители 

със стаж от 2 до 5 години – 42,11%. От 6 до 10 години опит в управлението 

притежават 15,79% от респондентите, от 11 до 20 години – 18,42% от тях 
и от 21 до 30 години – 21,05%. По-голямата част от анкетираните (44,74%) 

не притежават професионално-квалификационна степен (ПКС), 

придобилите V ПКС и IV ПКС заемат най-голям дял (31,58% и 10,53% от 

изследваните директори), а в останалите степени се наблюдава нисък дял, 
съответно II ПКС – 7,89%, а III ПКС и I ПКС – по 2,63%. Не се установява 

висока мотивация за надграждане на компетентности чрез повишаване на 

професионално-квалификационната степен или придобиване на ПКС. 
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Категорично намерение за участие в курсове за придобиване на ПКС 

заявяват 42,1% от ръководителите, но останалите могат да помислят в 
перспектива или да се включат в следващите две-три години (по 13,16% 

от респондентите), същият дял заемат тези, които не считат, че това е 

необходимо за реализирането им като добри образователни мениджъри, а 

18,42% все още не са решили.  
В изследването анкетните резултати са обобщени и анализирани с 

оглед изведени три критерия: 

− Мотивация на директора за повишаване на професионалната 

квалификация. 

− Отношение на директора към квалификационната дейност на 
човешкия ресурс в образователната организация/Педагогическо 

мениджърство. 

− Качество на образованието /образователната дейност. 

Целта на изследването е да се проследи доколко самите 

ръководители са мотивирани за повишаване на собствените 
компетентности, от което зависи лидерската им роля като ръководители 

да мотивират учителите за усъвършенстване на знания и умения. 

Съпоставката на тези два аспекта на квалификацията, заедно с 
отношението на директорите към качеството на образование във връзка с 

квалификационната дейност предоставя възможност да се определи 

иновативното управленско мислене на ръководителите, да се направят 
изводи и препоръки. Анкетното проучване предвижда и свободни 

отговори – препоръки за повишаване на качеството на образование в една 

съвременна образователна институция.  

Анализ на резултатите 

По първия анализационен критерий се установява добра мотивация 

на директорите за участие в обучения за над 70% от тях.  

През последните две години 47,39% от тях са участвали в два до пет 
квалификационни курса, а 36,84% – в повече от пет обучения. Само 

15,79% са посетили един курс. Това са директори с управленски стаж от 

21 до 30 години и на възраст от 55 до 65 години. Данните са обясними, 
предвид придобиването на пенсионно право. 

Съпоставимост на резултатите се наблюдава по отношение на 

желанието на директорите за участие в образователни проекти, мотивите 

за това и действителното им включване в проектни дейности. Половината 
от анкетираните са взели участие в повече от три образователни проекта. 

Това са респондентите, които имат желание за повишаване на ПКС и са 

участвали в повече от два квалификационни курса. В два или три проекта 
са  се включили равен дял директори – по 15,79%, 5,26% са участвали в 

един, а 13,16% – в нито един. Последната група участници в изследването 

не притежават и мотивация за развитие, не притежават ПКС и не желаят 

да се включват в такъв род обучения (Диаграма 1).  
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Диаграма 1. Дялово разпределение на ръководителите според участието им 

в образователни проекти 

Желание за участие в проекти заявяват тези, които вече имат опит в 

тази дейност и са мотивирани за развитие според останалите си отговори. 

По-малко от 20% са на противоположното мнение, като категоричен 

отрицателен отговор дават 2,63% от анкетираните (Диаграма 2). 

 
Диаграма 2. Дялово разпределение на ръководителите според желанието 

им за бъдещо участие в образователни проекти 

Още едно потвърждение за частта от ръководителите, които имат 

мотивация за собственото си усъвършенстване, а по този начин и за 

развитие на институцията, се съдържа в следващите три въпроса. Равен 
дял участници в изследването (по 23,68%) посочват като мотивация за 

участие в квалификационни форми любопитството към иновации, които 
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да прилагат в образователната и управленската практика и 

професионалното развитие като професионален дълг на всеки директор. 
Тези данни са съпоставими с мотивационната сфера на педагогическите 

специалисти, представена в друга публикация на автора на настоящото 

изследване (Georgieva, 2021). Подобни са и резултатите относно три други 

отговора – квалификацията като отговорност и престиж (дадени от 
18,42% от анкетираните) и като ценностен приоритет и вътрешна 

необходимост (по 15,79%). Малка част от респондентите (2,63%) свързват 

развитието си с по-добро заплащане и набиране на точки за атестиране. 
Изводите, които следват са, че изследваните лица се делят на две групи 

според мотивационната си сфера. За приблизително половината от 

респондентите квалификацията е потребност и ценност, която им помага 

за ефективното управление на училището, а за останалите е дълг, 
престиж, начин за повишаване на възнаграждението. С други думи 

действително мотивирани за професионално развитие са половината от 

директорите. Останалите се включват в обучения поради задълженията, 
произтичащи от нормативната уредба, или участват в обучения, които са 

организирани от регионалните управления и които са 

задължителни/препоръчителни (Диаграма 3).  

 
Диаграма 3. Дялово разпределение на ръководителите според мотивите за 

участие в калификациони форми 

Самооценката на директорите относно собственото им 
професионално развитие потвърждава получените данни – 60% от тях 

считат, че имат подготовка на много добро равнище, а 40% – на средно.      

От отговорите на въпросите по първия критерий на изследването 
могат да се направят изводи за наличие на ръководни умения за 

управление на човешките ресурси за повечето от ръководителите на 
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училища. Отдаденото от самите тях значение на развитие на знания, 

умения и нагласи е предпоставка за мотивиране на учителите за 
професионално развитие. 

Направените заключения се потвърждават от отговорите на 

следващите въпроси, които проследяват именно педагогическото 

мениджърство и отношението на директора към квалификационната 
дейност на човешкия ресурс в образователната организация.  

Над 90% от респондентите стимулират учителите от колектива да 

участват в образователни проекти и във вътрешноквалификационна 
дейност. Създават условия за различни по характер споделяния на 

практики и анализи на качеството. Предпочитани от тях са открити 

практики, методическо подпомагане между учителите и споделяне на 

творчески проекти, но само 7,89% отдават значение на иновативните 
практики. Малък дял заемат и анализите на проведени педагогически 

изследвания и постижения (2,63%). Тези данни кореспондират с 

проведено изследване, в което се отчита най-нисък дял на учителите, 
участващи в научни форуми (Gyoreva, 2019). Същият дял от 2,63% 

директори не създават условия за вътрешна квалификация. Това, от една 

страна, противоречи на изискванията на Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, а от друга, не показва добро  и иновативно 

управленско мислене, тъй като съвременните образователни модели 

изискват сътрудничество и обмяна на добри практики и опит за развиване 

на качеството на образование и постигане на устойчивост (Диаграма 4).  

 
Диаграма 4. Типове вътрешноинституционални квалификационни форми, 

за които директорът създава условия за провеждане 
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Подобни резултати се наблюдават относно броя на 

вътрешноинституционалните квалификационни форми на учителите, за 
които директорът е оказал съдействие или които са организирани от него 

през последните две години. 55,26% от ръководителите на училища са 

съдействали за повече от три форми, 21,05% от тях – за две, малък дял от 

10,5% и 7,9% заемат директорите, подпомогнали съответно три и две 
квалификационни форми, а 5,26% – нито една. Модератори или 

инициатори на вътрешната квалификация на повече от три форми са били 

29% от ръководителите на институции, а 10,53% не са участвали в такава 
дейност. 

Предпочитан от директорите модел за включване на учители в 

квалификационни форми е тяхното собствено желание и мотивация, 

посочен от 28,95% от тях. Следва моделът, според който мениджърите 
мотивират учителите да избират прагматични квалификационни форми, 

за да направят по-разнообразна и привлекателна образователно-

възпитателната дейност за учениците (според 21,05% от анкетираните). 
Най-общо мотивиране на всички учители да работят за професионалното 

си усъвършенстване посочват също 21,05% от респондентите. Прави 

впечатление, че задължителността за участие в обучения не е 
предпочитан модел за директорите, като само 2,63% от тях посочват 

участие в квалификационни курсове, предлагани от Регионалното 

управление на образованието и от директора, зам.-директора след 

осъществена контролна дейност. Това може да се определи и като 
положителна тенденция, тъй като външните мотиви, поднесени като 

задължаване, не биха били ефективни. От друга страна, прави 

впечатление, че сравнително малък дял от директорите не отдават 
значение на съобразеността на квалификационната дейност с 

приоритетите на организацията за конкретната учебна година – 13,16%. 

Тези данни показват, че мениджърите не отчитат в необходимата степен 
връзката между институционалните цели и професионалното развитие на 

педагогическите специалисти. Повишаването на компетентностите би 

следвало да е обвързано със стратегическите цели за развитие на 

институцията и конкретните дейности, заложени в плана за изпълнение 
на стратегията, за да се осигури възможно най-добър шанс за постигането 

на мисията и визията на училището. В тази връзка и с оглед повишаването 

на качеството на образование, квалификационната дейност трябва да е 
насочена към развиване на практики, които водят до по-добри резултати 

на учениците, както от външни оценявания, така и по време на 

обучението. Този модел се предпочита също от малък дял директори – 

10,53% (Диаграма 5). Въпреки направените коментари относно моделите 
за организиране на квалификационни курсове и установения нисък 

процент директори, които отчитат приоритетите на училището за 

съответната учебна година, отговорите на следващите въпроси показват, 
че над 90% от анкетираните често се съобразяват с реалните потребности 
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на училището при насочване към квалификация. 

 
Диаграма 5. Дялово разпределение на анкетираните според 

предпочитания от тях модел за  включване на учителите в 

квалификационни форми 

Тези данни могат да се определят като противоречиви, но дават 

информация, че институционалните цели и приоритети имат значение за 
респондентите, макар и да не е ясно дали те са във връзка със стратегията 

за развитие. Изборът на учителите за участие в обучения е често 

използван начин за организирането им също от повече от 90% от 

директорите. Това е в унисон с установената практика в повечето от 
институциите да се проследяват дефицити и предпочитани теми за 

квалификация чрез анкети сред педагогическите специалисти в началото 

на всяка учебна година. Потвърждават се направените по-горе изводи, че 
административното налагане на квалификационни форми не се прилага 

често в училищата – само 7,89% от респондентите посочват, че изборът 

зависи от дадени насоки от регионалното управление без съобразяване с 
желанието на учителите, а 15,79% от тях – по решение на 

административното ръководство (Диаграма 6).   
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Диаграма 6. Дялово разпределение на анкетираните според предпочитани 

начини за избор на квалификационни форми 

Зададените въпроси по втория критерий от изследването показват, 
че изборът на квалификационни форми в училищата се осъществява на 

база предпочитанията на учителите. Организират се вътрешни обучения 

за обмяна на опит, лектории и дискусионни форуми и в по-ниска степен – 
анализи на проведени педагогически изследвания.   

Връзката на усъвършенстването на компетентностите на 

педагогическите специалисти с качеството на образование е проследена 

чрез определяне на значимостта на представени твърдения, които 
изследваните лица разпределят според мнението си по  5-степенна скала 

на Ликерт (със степени: „максимално значително“, „значително“, 

„колкото незначително, толкова и значително“, „незначително“, 
„минимално значително“).  

Преобладават отговорите в положителната част на скалата по 

всички предложени фактори за постигане на качество на образованието, 

дадени от около половината от респондентите. Приблизително 1/3 от тях 
оценяват факторите като незначителни, а останалите участващи в 

изследването нямат мнение и не могат да определят значимостта на 

твърденията. С максимална степен на значимост директорите определят 
качеството на придобитите от учениците компетентности като комплекс 

от знания, умения и отношения, посочени от 34,21% от анкетираните и 
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добрите взаимоотношения в образователната среда (отговор максимална 

степен са дали 31,58% от ръководителите). Едновременно с това 
придобиването на ключови компетентности, които са нормативно 

детерминирани в законовата и подзаконовата уредба е максимално 

значително според 13,16% от директорите, 36,84% от тях дават отговор 

„значително“, 28,95% нямат мнение, а отговорите в отрицателната част на 
скалата са 21,05%. Тези данни показват, че не се познава достатъчно 

компетентностния подход, като значим за осигуряване на качествено 

образование, както и дефинирането на понятието компетентност. От една 
страна според мнението на анкетираните формирането на знания, умения 

и отношения е значимо, а от друга ключовите компетентности не толкова, 

а става въпрос за еднозначни твърдения. Възможно е отрицателните 

становища да са провокирани от задължителния характер, предвиден в 
нормативната уредба. Резултатността от дейността на учителя, разбирана 

като високи постижения на външни оценявания и постигане на резултати, 

съобразно нормативно изведените в учебните програми цели, са важни 
във висока степен за равен брой респонденти – 21,05%, а 23,68% от тях 

считат за значимо прилагането на добри практики и ресурси при 

преподаването. За останалите твърдения преобладаващите отговори са 
„значително“ (Таблица 1).   

Значими за директорите са мотивираността на учителите да 

повишават знанията и уменията си (според 42,11% от тях), инициативност 

при стратегическото планиране и дейностите за изпълнение на 
стратегията (34,21%), сътрудничеството в педагогическата общност 

(39,47%), както и уменията на учителите да създават интерактивна 

образователна среда за придобиване на ключови компетентности от 
учениците (посочени съответно от 34,21% и 36,84% от директорите). 

Изводите, които следват са, че като дялово разпределение преобладават 

отговорите, касаещи участието на педагогическите специалисти в 
управлението на училището и уменията им за сътрудничество и добри 

взаимоотношения, в сравнение с други аспекти на качеството, свързани с 

преподаването и ученето. 

Възможно е тези мнения да са дадени в контекста на тематиката на 
изследването, но показват в известна степен ориентираност на 

ръководителите повече към мениджмънта на ресурсите и културата в 

организацията, отколкото към управлението на образователния процес. 
Част от изследваните лица, пропорционално на положителното мнение, 

представят отговори в отрицателната част на скалата, като такива се 

наблюдават за всички предложени фактори. Дяловото им разпределение 

е между 21% и 34%. Обобщените данни дават информация за 
положителни отговори от около 50% от изследваните лица, а останалите 

се разпределят сравнително равномерно между липсата на мнение и 

отрицателно отношение към значимостта на факторите за качество.  
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Таблица 1.  

Дялово разпределение на мненията на анкетираните по ключови 

фактори на качеството 

 

Разпределението на отговорите по въпросите, изследващи 

отношението към качеството на образованието се намира по всички 

степени на скалата, с по-голям или по-малък марж между тях, което е 
основание да се каже, че компонентите на третия критерий са изпълнени 

в различна степен. Като най-значими се отличават качеството на 

придобитите от учениците знания, умения, отношения и добрите 

Фактори за постигане на качество на 

образованието 

Максимално 

значително
Значително

Колкото 

незначително, 

толкова и 

значително

Незначително
Минимално 

значително

Качество на придобитите от учениците знания, 

умения, отношения 
34,21 23,68 15,79 23,68 2,63

Придобиване на ключови компетентности, 

нормативно детерминирани в законовата и 

подзаконовата уредба

13,16 36,84 28,95 18,42 2,63

Получаване на повече отлични и много добри 

оценки на НВО и/или ДЗИ
21,05 23,68 21,05 31,58 2,63

Постигане на резултати, съответстващи на ДОС 

за общообразователната подготовка
18,42 31,58 21,05 26,32 2,63

Прилагане на добри практики, осигуряване на 

ресурси
23,68 28,95 15,79 26,32 5,26

Умения на учителите да създават интерактивна 

образователна среда
18,42 34,21 18,42 26,32 2,63

Реализиране на личностно ориентиран 

образователен процес
18,42 26,32 23,69 26,32 5,26

Целенасочена работа за постигане на резултати, 

съобразно нормативно изведените в учебните 

програми цели

21,05 28,95 18,42 23,68 7,89

Качествено педагогическо сътрудничество между 

всички педагогическите специалисти за 

ефективна образователна, възпитателна и 

социализираща дейност

13,16 39,47 18,42 21,05 7,89

Дейности на директора/зам.-директора във 

връзка с необходимостта от кариерно развитие на 

учителите от колектива

13,16 34,21 23,68 21,05 7,89

Мотивираност на учителите перманентно да 

повишават професионалната си квалификация
7,89 42,11 18,42 26,32 5,26

Добри взаимоотношения в образователната среда 31,58 18,42 15,79 28,95 5,26

Проявяване на персонална инициативност при 

изграждане на общата стратегия на 

образователната институция и при изпълнението 

на текущите задачи по реализирането ѝ

10,53 34,21 21,05 28,95 5,26
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отношения в колектива. 

Заключение 

Обобщените изводи, които следват от направеното проучване във 

връзка с приетите критерии, се изразяват в следното: 

▪ Директорите имат собствена мотивация за повишаване на  

професионалната квалификация, но за приблизително половината от 
тях подобряването на компетентностите е ценност, а за останалите 

задължение, произтичащо от нормативната уредба. 

▪ Изследваните лица са с положително отношение към  
квалификационните форми и мотивират педагогическите специалисти 

за включване в тях, като се съобразяват  с потребностите на учителите, но 

не обвързват в максимална степен развитието на компетентностите със 

стратегическата насоченост на училището и изпълнението на 
институционалните цели.  

▪ Вътрешната квалификация е насочена повече към открити  

учебни часове и обмяна на практики в институцията, а не към мрежи 
за взаимно учене или участие във форуми, проекти и изследвания.  

▪ Отношението на директора към качеството на образованието във 

връзка с квалификационната дейност на човешкия ресурс в 
образователната организация показва положителна нагласа към 

представените фактори на качеството на около половината от 

респондентите, които те припознават като много значими или значими. 

Останалите не дават мнение или не считат за особено важни 
предложените фактори. Компетентностният подход не се познава 

достатъчно или не са осъзнати напълно ползите от прилагането му.  

Могат да се направят препоръки към Регионалните управления на 
образованието за предвиждане на работни срещи или квалификационни 

форми за разясняване на компетентностно ориентираното образование и 

ползите за комплексно развитие на подрастващите при прилагането му, 
както и такива за оказване на подкрепа на педагогическите специалисти 

за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност, освен в 

квалификационни форми за развитие на умения за преподаване или 

организиране на образователната среда. От друга страна, директорите на 
училищата е целесъобразно да обърнат повече внимание на знанията и 

уменията, които трябва да притежават учителите, за да формират ключови 

компетентности у учениците, необходими за живот в 21 век. Това 
означава и провеждане на изследвания, тяхното обсъждане и 

публикуване, за да се реализира политиката за учене един от друг и за 

пълноценно споделяне на добри методически и други практики. 

Екипното взаимодействие между учителите и ръководителите на 
институции е добра основа за бъдещо развитие на способностите им за 

решаване на образователни проблеми. Екипността е фактор за подобрено 

глобално мислене в организацията по посока на по-висока ефективност и 
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качество на учебния процес, допринасяща и за устойчивото развитие на 

качеството на образование в цялост.       
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НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 

1841−1842 ГОДИНА − ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА 

ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И 

ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА 

Стефан Тончев Стефанов 

 

THE BEGINNING OF TEACHERS EDUCATION IN STARA 

ZAGORA FROM 1841−1842 − A STUDY OF SOURCES AND 

ANALYSES OF THE ERA AND ITS SPECIFICS DURING THE 

RENAISSANCE AND LOCAL CHARACTERISTICS IN STARA 

ZAGORA 

Stefan Tonchev Stefanov 
 

Abstract: This article is part of a special study on the specifics of teacher 

education during the Renaissance in general and in the city of Stara Zagora in particular. 

The history of the emergence of schools (by church, by community, New-Bulgarian 

and private), the contribution of personalities directly related to the process (public 

figures and prominent teachers) and the important stages of the development of 

education in the town of Stara Zagora during the Renaissance are studied 
retrospectively. The aim is thus to determine the starting date of teacher education in 

Stara Zagora. The historical and retrospective methods are used to form and argue the 

thesis that the school year 1841-1842 can be considered as the beginning of public New 

Bulgarian education in Stara Zagora, also as the beginning of pedagogical education 

(teacher training) in the city Stara Zagora. As a result of this study, it can be reasonably 

assumed that in 2022 the successor of this tradition, the Faculty of Education of Trakia 

University of Stara Zagora, in addition to 20 years of history as a higher pedagogical 

school, can celebrate 180 years of the beginning of its activity. The contribution of this 

study is that, for the first time, the available sources and thematic studies have been 

placed in such a context, and such a conclusion has been drawn from them in a reasoned 

way through their content. 

Keywords:  Education, Renaissance, Stara Zagora, Atanas Ivanov, New 
Bulgarian Public Education, Svetinikolsko School, anniversary, pedagogical education 

 

Формалният повод за това изследване е, че през 2022 г. се 

навършват двадесет години от решението на Министерски съвет на 
Република България, с което се основава Педагогическият факултет в 

рамките на Тракийския университет – Стара Загора. Всеобщо е мнението, 

че той се явява непосредствен културен и образователен правоприемник 
на отдавна утвърдените в града традиции в областта на педагогиката и 

педагогическото образование, простиращи се до епохата на 

Възраждането. Традиционно се приема, че най-ранната година за начало 
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на своеобразното педагогическо образование в Стара Загора трябва да се 

отнесе към основаното на 24 август 1863 година в тогавашния град 
Железник/Стара Загора Класно девическо училище с първа учителка 

Анастасия Тошева (Tosheva, 1911) – първата българка с висше 

педагогическо образование, завършила в Одеса. Тя започва да преподава 

„Педагогия“ и подготвя значителен брой млади български учителки 
(Chakarov & Atanasov, 1962). Старозагорското девическо училище, трето 

поред у нас, се развива до 5-класно училище и излъчва първия си випуск 

през 1870 г. Програмата му е идентична с тази в мъжкото училище с 
разликата, че в нея се акцентира на специфичните занимания по 

домакинство, ръкоделие и педагогика. Целта му е да подготвя добри 

учителки и добри домакини. Шуменското, Старозагорското и 

Габровското девически училища са не само първи по произход,  но и по 
значение за по-нататъшното развитие на девическото образование преди 

Освобождението (Chakarov & Atanasov, 1962, p. 177). От 1986 г. е 

Институтът за повишаване квалификацията на учителите /ИПКУ/ в Стара 
Загора, на който съвременният Педагогически факултет на Тракийския 

университет се явява правоприемник, приема за свой патрон Анастасия 

Тошева. Изследването на изворите за просветното дело в Стара Загора 
през периода на Възраждането обаче дава основание да се формира 

хипотезата, че обучението на учители в Стара Загора е започнало и по-

рано, а именно още през учебната 1841–1842 г. и е свързано с личността 

и делото на даскал Атанас Иванов. В това изследване ще се приложат 
аргументи в подкрепа на тази хипотеза. 

Исторически извори за просветното дело през Възраждането в 

Стара Загора 

Прегледът на по-значимите дати и събития от историята на град 

Стара Загора, който да е базиран на автентични исторически документи, 

е трудна задача, заради драматичната съдба на града, свързана с пълното 
му опожаряване и разрушение, на което е бил подложен по времето на 

освободителната война 1877–1878 г. Пример за този погром е описанието, 

което Вера Бонева (Boneva, 2020) прилага в своя монография за архива на 

П. Р. Славейков, като казва, че „най-мащабната и непрежалима загуба на 
творби и книги застига П. Р. Славейков в пожарищата от 19/31 юли 1877 

г., последвали битката за Стара Загора. Къщата му с цялото имущество, 

включително книгите и ръкописите, изгарят изцяло“. Въпреки тези 
обективни затруднения, през годините са съставени някои доста 

изчерпателни аналитични изследвания и са издадени изворови материали 

на очевидци и преки участници на попрището на просветата и учебното 

дело в Стара Загора. Тук трябва да се изброят някои от важните такива 
автори: Величка Койчева (Koycheva, 1991, 2002, 2012), Аспарух Спиртов 

(Spirtov, 1995), Нейчо Кънев (Kanev, 1999a, 1999b; Kanev, 2003), Иван 

Аяров и Невена Ганева (Ayarov, Kanev, Ganeva, 2004), Вера Бонева 
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(Boneva, 2004), Ваня Донева (Doneva, 2020) и Иван Неделчев (Nedelchev, 

1998). Интересни сведения за състоянието на образованието се съдържат 
в публикуваните спомени на хаджи Господин Славов (Slavov, 2008), 

Атанас Иванов (Ivanov, 1885), Анастасия Тошева (Tosheva, 1911), Атанас 

Илиев (Iliev, 1926), Васил Атанасов (Atanasov, 1936) и Андрей Тошев 

(Toshev, 1938) и в непубликуваните мемоари на Минко Минев, Стефан 
Минчев и Христо Шиваров, съхранявани във фонда на Старозагорския 

музей.  

Общи изследвания за периода на XIX в. и българското образование 
също могат да бъдат извор на информация за началото на педагогическото 

образование в Стара Загора. За целите на това изследване са използвани 

К. Даскалова  „Българският учител през Възраждането“ (Daskalova, 1997), 

Р. Радкова „Българската интелигенция през Възраждането: XVIII-първата 
половина на XIX в“ (Radkova, 1986) и „Българското образование през 

XVIII в.“ (Radkova, 1981), В. Бонева „Развитие на учебното дело и 

образователните институции в българското общество през 
Възраждането“  (Boneva, 2004) и Н. Чакъров „История на образованието 

и педагогическата мисъл в България“ (Chakarov & Atanasov, 1962).  

Важни дати за развитието на просветното дело в Стара Загора 

през Възраждането 

Първите сведения за наличието на училище в Стара Загора са 

свързани с възстановяването на 29 юни 1743 г. на първата църква в града 

– „Св. Димитър Солунски Чудотворец“, което е видно от запазен 
двуезичен възпоменателен надпис (Slavov, 2008, с.24). Известен факт е, че 

към този храм е съществувал и метох на Хилендарския манастир, в който 

е организирано „едно от най-старите килийни училища в Стара Загора“ 
(Donev, 2020). За целите на това изследване е важно да се изясни каква е 

функцията на метоха като място за развиване и на просветна дейност. 

Авторът на историята на храм „Св. Димитър“ и метоха към него Н. 
Александров (Aleksandrov, 2010) изяснява тази негова функция като 

казва, че „за значението и ролята на метосите у нас, в днешни дни се знае 

много малко. За тях се споменава само когато се разглежда важен 

възрожденски въпрос, свързан с някой манастир, без да се посочва какво 
означава наименованието „метох”. Поради това е трудно за съвременника 

да разбере появата, целите и задачите на метосите в България. 

„Метох” е гръцка дума, тълкувана по различен начин в справочната 
литература. Общото в обясненията е, че метохът е малък храм, зависим от 

познат голям манастир или манастирска къща, където живеят един или 

двама монаси с пратеническа задача. Или, още по-конкретно, метохът е 

място, където живеят монаси, представители на добре известен манастир, 
с определена задача. 

Пратеническата задача, изхождаща от манастирската управа, 

безспорно е била и си остава религиозно-просветна и патриотична в 
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основата си за възрожденските години. Между тези задачи, за слабите в 

икономическо отношение манастири, е характерно и събирането на 
материални средства. Ако се вникне по-обстойно в дейността и 

значението на метосите през годините на двойното робство, ще се 

установи, че те са изпълнявали отговорна религиозно-просветна задача в 

полза на българския народ. Когато се установи какви лица са изпращани 
в тях, ще стане още по-ясно каква роля са играли в миналото. 

За широките маси обитателите на метосите са били познати като 

„дядо духовник” или „таксидиот”. Тези лица са били преди всичко 
високоморални и добре запознати с основните православни истини, както 

и проверени от манастирския събор. „Едва след дълъг стаж манастирският 

събор взема решение да изпрати за манастирски духовник в метох.”/21/ 

Малцина в днешни дни знаят, че „духовник” означава високопросветено 
лице в областта на православното вероизповедание, специално 

подготвено да предаде познанията си и другиму. Поради това през 

възрожденските години духовниците са били не само дълбоко уважавани, 
но и търсени като ръководители и изповедници. В историческата летопис 

има достатъчно доказателства, че видни българи от робското време са 

искали да им се изпращат духовници таксидиоти. И това не е било 
случайно, защото тези лица са обхождали селата, извършвали са 

богослужение, проповядвали са и са канили гости на манастира. Оттук 

обективната преценка за ролята и значението на таксидиотството 

спокойно може да се определи като героична – в защита на вярата и 
нацията“ (Aleksandrov, 2010, p. 22-23).  

Изглежда, че в началото на XIX в. училището е останало без учител, 

защото с едно писмо от 16 март 1808 г. екзарх Руси и още други 
дванадесет чорбаджии „из Захра“ искат от управата на Хилендарския 

манастир да им се изпрати „едного чоловека достойна ради църковни и 

деца да учи по обичая древни, но да буде некой непотребни, якоже перви 
Софроний, но да буде и нам, и на монастиръ за полза“ (Iliev, 1926, p. 4).  

Важно е да се уточни и ролята на свещеника по това време, който 

изпълнявал и функцията на учител. Например след като прави 

уточнението, че килийното обучение в Стара Загора е основата, на която 
се развила по-късно просветата в град Стара Загора, Д. Илков (Ilkov, 1908, 

p. 158) свидетелства, че къщата на тогавашния свещеник (Папаз Еви) била 

едновременно и училище, и църква, и жилището му. Свещеникът 
обучавал децата на по-заможните българи в четене и писане като 

получавал за това особено възнаграждение. Обучението се провеждало на 

църковно-славянски език. Курсът на обучение продължавал дотолкова, 

доколкото били знанията на самия учител. Ако някой от старозагорските 
младежи искал да получи образование за учител или да се подготви за 

свещеник отивал да продължи обучението си в семинарията към 

манастира „Свето Рождество Христово“ в село Шипка или в село Енина, 
Казанлъшко. С увеличаването на населението, помещението на църквата 
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като храм и училище станали малки, затова обучението се прехвърлило 

по частните домове на занаятчиите, които докато преподавали, 
упражнявали и своя занаят. Тогавашните „учители“ били преобладаващо 

терзии и кожухари (Ilkov, 1908, p. 159). Около 1814 г. в града се появили 

и първите учители, които имали елинско образование и владеели гръцки 

език. Те започнали да обучават на двата езика – църковно-славянски и 
гръцки езици в малки частни училища. През 1827 г. в град Стара Загора 

било открито общоградско елино-българско училище (Окръжна комисия 

на Старозагорския департамент, 1882, p. 55).   
В заключение за този първи период, изпълнен с преки и косвени 

свидетелства за развитието на просветното дело, респ. на педагогическото 

образование в град Стара Загора може да се каже, че в края на XVIII в. в 

Стара Загора възникват първите килийни училища при църквите ”Св. 
Богородица” в махалата “Акарджа”, "Св. Димитър" в махалата "Имарет" 

и "Св. Никола" в махалата "Мисироглу". В тях всеки ученик, след 

изучаването на буквара, дарява учителя си с "чевро" (кърпа, ушита от 
сърма и коприна), след наустницата – с риза, а след псалтира и апостола 

– с голяма гощавка към дара. 

В началото на XIX в. Иванчо Иванов открива килийно училище в 
Рилския метох при църквата "Св. Никола". През 1806 г. свещеникът в 

църквата "Св. Богородица" Христо Твърдиченеца отваря килийно 

училище при църквата, просъществувало до 1820 г. През 1808 г. Руси 

Екзарх основава килийно училище в Хилендарския метох при църквата 
"Св. Димитър". През 1814 г. в Стара Загора е открито първото елинско 

(гръцко) училище, а в града се появяват български даскали (учители), 

владеещи гръцки език. От около 400 ученици, посещаващи килиите при 
църквите, само 60–70 учат на български език. През 1815 г. Поп Гьока, 

свещеник в църквата "Св. Богородица", отваря в собствената си къща 

първото в Стара Загора килийно училище, в което се преподава само на 
славянски език, а всички други обучават децата на гръцки език. В същата 

махала "Акарджа" занаятчията-кожухар Петър Разпопов открива друго 

килийно училище. 

През 1818 г. гръцкият учител и епископ Аксеополеос създава 
елинско училище, в което преподава учителят Петър Христов. През 

следващата година в него е въведено ново гръцко учение, но заради 

неспособностите на учителя, не е имало добър успех. По това време в 
града има 4 килийни училища с около 300 деца. 

Около 1820 г. синовете на свещеника Христо Твърдиченеца – 

Михно и Сава Христови, основават килийно училище в Иверския метох 

на църквата "Св. Богородица". В това време в Стара Загора има 3 килийни 
училища – при църквите "Св. Богородица", "Св. Димитър" и "Св. Никола". 

През същата 1820 година Паню Иванов основава първото в 

България килийно девическо училище в махалата "Акарджа" в Стара 
Загора. 
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През следващата 1821 г. отец Данаил открива килийно училище в 

същата махала. 
През 1822 г. Иванчо Димитров отваря килийно училище в махалата 

"Акарджа". 

В 1827 г. в Стара Загора е отворено първото училище, което е 

наричано "елинско", с гръцко-български характер, но скоро в 1841 г. 
„всичко започнало да се учи на български...” (Irechek, 1854–1918, 1974, p. 

226). Училището било доста добре уредено и всички ученици се стичали 

в него. 
През 1832 г. при църквата "Св. Никола" има девическо килийно 

училище, чиято сграда от 1841 г. до 1850 г. служи на Светиниколското 

мъжко училище, а след това само на девическото. 

През 1833 г. Петко Иванов е килиен учител в махалата "Имарет", а 
свещеникът Косю Приматарина създава килийно училище в църквата "Св. 

Богородица", в махалата "Акарджа". 

През същата 1833 г. по инициатива на българските първенци в 
Стара Загора е основано първото светско българско обществено училище 

в махалата “Акарджа”. Учител в него е Атанас Иванов, със заплата от 300 

гроша, а обучението е безплатно. Училището не просъществувало дълго 
(Ayarov, Kanev, Ganeva, 2004, p. 52–53). 

Личността на даскал Атанас Иванов и приносът му за 

поставяне началото на педагогическото образование в Стара Загора 

Основно информация за живота, делата (и важността им за 
развитието на просветното дело през Възраждането в Стара Загора) на 

даскал Атанас Иванов черпим от неговите мемоари (Ivanov, 1885), тези на 

синът му Васил Атанасов (Атанасов, 1936) и ученикът му Атанас Т. Илиев 
(Iliev, 1926), книгата „Хронологическо описание на по-важните и 

забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и 

общонародно отношение в XIX век“ от неговия съвременник Хаджи 
Господин Славов (Slavov, 2008) (Nedelchev, 1998), автобиографията на 

Анастасия Тошева (Tosheva, 1911) и справочника „Летопис - календар на 

събитията в Стара Загора от VII хил. пр. н. е. до средата на ХХ век“ 

съставен от И. Неделчев (Nedelchev, 1998). Като вторични източници 
могат да се споменат Енциклопедията „Априловски свод“ (Koleva, 2009), 

книгата „Светиниколското училище в Стара Загора 1841–1878 г.“ 

(Koycheva, 1991), статията „Учител на поколенията“ в книгата 
„Възрожденска Стара Загора“ от същия автор (Koycheva, 2002), статията 

„Преглед върху състоянието на училищното дело в Стара Загора през 

Възраждането“ с автор Ваня Донева (Doneva, 2020), книгата 

„Възрожденска „Акарджа" и Стара Загора“ с автори И. Аяров, Н. М. 
Кънев, Н. Ганева (Ayarov, Kanev, Ganeva, 2004), книгата „Огнища на 

духовна пробуда огнища на духовна пробуда. Изгревът на светлината по 

българските земи“ с автор Иванка Янкова (Yankova, 2007), Сборникът с 
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доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 

200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас 
Иванов (Bakalov, 2011), статията на изследователя Нейчо Кънев 

„Програмата на Неофит Рилски за старозагорските училища“ (Kanev, 

2016), изследването на А. Спиртов и Н. Ганева за старозагорските учители 

– учебникари (Spirtov, Ganeva, 1995) и изследването, посветено на 
учителите през Възраждането (Daskalova, 1997).   

Даскал Атанас Иванов Атанасов е роден в Стара Загора на 12 

февруари 1810 година и е наречен от своите съграждани „учител на 
поколенията” (Koycheva, 2002, p. 89). Първо е ученик на синовете на 

свещеника Христо Твърдиченеца – Михно и Сава Христови (Михаил и 

Симеон Христидис - видните книжовници елинисти братя Христидис) в 

килийното училище в Иверския метох на църквата "Св. Богородица". През 
30-те години на ХІХ век при тях се образоват  и старозагорците 

Александър Стоилов, Иван Стоянов, Трифон Илиев, Рашо Лимонов и др. 

(Doneva, 2020).  Посещава училищата и на Петър Разпопов, Христо 
Твърдиченеца и гърка Аксеополеос. Най-модерното за това време 

образование получава в килийното училище на Хилендарския метох при 

църквата „Св. Димитър” с учители светогорските монаси Иван и Даниил. 
Монах Даниил оказва специално и ползотворно влияние върху бъдещия 

даскал Атанас, защото преподава на български език и по “Рибният 

буквар” на Петър Берон (Койчева, 2002, с. 90). А всеизвестен факт е, че за 

българското образование учебникът на Петър Берон  „Рибен буквар“, 
издаден в Брашов през 1824 г., е с фундаментално значение за по-

нататъшното му развитие, а същото важи и за даскал Атанас Иванов, 

което ще стане видно в приносите му за общото и педагогическото 
образование в Стара Загора в последствие.  

Обяснението на това заключение е изяснено от видния изследовател 

на Възраждането Иван Стоянов, който казва, че „в „Рибния буквар“ Берон 
изразява прогресивните просветни тенденции на епохата, отразени в 

съчиненията на българските възрожденци св. Паисий Хилендарски, св. 

Софроний Врачански, Йосиф Брадати, Марко Теодоров и др. и на 

чуждестранните мислители Русо, Песталоци, Дарвар, Вук Караджич. 
В своя буквар Берон разработва творчески възгледите за 

образованието, разпространени в Европа, но с оглед на българската 

действителност. Той разбира, че успешното формиране на новото 
училище ще може да се осъществи, когато се приложи организацията и 

методиката на разпространената в Европа взаимоучителна (Бел-

Ланкастерска или алилодидактическа) практика. Берон пръв между 

българите изяснява теоретично въпросите за организацията, 
съдържанието и методиката на взаимното училище, с което спомага за по-

бързото му възприемане и създаване“ (Stoyanov, 1999, p. 121). Същата 

оценка му прави и Пл. Митев, който казва, че „за тогавашните български 
деца „Рибният буквар“ имал изключително значение и неслучайно до 
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Освобождението той бил преиздаван 6 пъти. На говорим български език 

той отварял прозорец към привлекателния и непознат свят на историята и 
географията, на зоологията и физиката.“ (Митев, с. 80).  

Трябва да се отбележи, че през 30-те и 40-те години на XIX век 

младата българска интелигенция постепенно усвоява идеите на 

Просвещението. По това време българските просветители Неофит 
Бозвели, Константин Фотинов, д-р Петър Берон, Неофит Рилски, Васил 

Априлов и Иван Селимински в своите трудове и слова разпространяват 

идеята, че просветата е в основата на човешкия прогрес. 
Този дух намира най-благоприятна почва в градовете, които 

поддържат преки търговски и други връзки с просветена Европа, чийто 

идеи най-бързо стигат до тях. Пример за ползата от тази връзка и пръв 

изразител на идеята за създаване на светско новобългарско училище е 
роденият в Котел български интелектуалец и просветител д-р Петър 

Берон, който получава елитно за времето си образование в Хайделберг и 

Мюнхен. То му дава възможност да се занимава с научна дейност, 
изследвайки различни проблеми от областта на физиката, философията, 

астрономията и естествените науки. Той живее продължително време в 

Париж, където се изявява като учен от най-голяма европейска величина, 
като обнародва редица научни съчинения и създава нова теория за 

устройството на света. Той създава, както се каза вече, и първия 

новобългарски учебник, който се превръща в основа и вдъхновение за 

развитието на модерната педагогическа мисъл в българското 
възрожденско училище. През 1824 година Петър Берон издава в Брашов 

със средства на сливенския търговец Антон Иванов учебника “Буквар с 

различни поучения”, познат в българската книжнина като “Рибен буквар”. 
В тази книга д-р Петър Берон излага своя проект за реорганизацията на 

българската просвета в духа на новите изисквания на европейската 

педагогическа мисъл. Тя съдържа няколко раздела: граматика, естествена 
история, аритметика, анатомия, забавни и поучителни четива из 

историята и живота на знаменити личности. Д-р Петър Берон предлага 

нова модерна методика на обучение по подобие на много популярната по 

това време Бел-Ланкастерова система, позната у нас като 
“взаимоучителна метода”. Усвояването и прилагането ѝ повсеместно е 

началото и на новобългарското образование в България чрез откриването 

на взаимните училища. Те се доближават значително до училищата в 
Европа. Самите европейци, които пътуват по това време из българските 

земи и посещават градовете Русе, Видин, Търново и Пловдив, споменават 

в дневниците, че там виждат училища с по сто и над сто ученици, и 

наричат тези училища “колежи”. Така те свидетелстват, че видените от 
тях училища в големите български градове не се отличават съществено от 

тогавашните европейски учебни заведения (Yankova, 2007, p. 12). 

В този ред на мисли не можем да не споменем, че на 23-годишна 
възраст даскал Атанас Иванов открива през 1833 г. в махалата "Акарджа" 
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първото старозагорско обществено килийно училище, което 

просъществувало кратко (до 1837) (Ilkov, 1908, p. 161-162). Обучението е 
безплатно, светско и се помещава в къщата на свещеника в църквата "Св. 

Богородица"- поп Санди ефенди. Важна роля за откриването и характера 

му на безплатно и общодостъпно изиграва хаджи Косю - богат търговец и 

епитроп на църквата „Св. Богородица”. Преподава в него до 1837 г. с 
помощник-учител Паню Иванов по четене, писане и смятане. Основно 

преподавал по “Рибният буквар” на П. Берон и “Аритметическое 

руководство за наставление на болгарските юноши ” на Неофит Бозвели 
Хилендарски и още няколко книжки (Koycheva, 2002, p. 91). Това 

училище представлява своего рода преход към новобългарското училище. 

Тази негова особеност добре е разбирал още тогава Атанас Иванов, който 

отбелязва следното в спомените си: "Захванах да обучавам в прочит, 
писане и смятане, а с туй развалих стария обичай на своите съвременници 

учители. С тая новост яз подражавах бившия си последен учител" (Ivanov, 

1885, p. 21). 

Педагогическата подготовка на даскал Атанас Иванов при отец 

Неофит Рилски в габровското училище 

Следващият важен етап от подготовката на даскал Атанас да се 
превърне по-късно в „учител на учителите“ в Стара Загора започва през 

1837 г., когато напуска основаното от него училище в квартал Акарджа, 

като оставя за заместник своя „най-силен и прилежен ученик с условие да 

ги учи само догде се върне“ (Ivanov, 1885, p. 22) .  Този цитат от мемоарите 
му свидетелства, че и преди своето заминаване даскал Атанас освен, че е 

бил учител е бил и педагог, който подготвя от своите най-добри ученици 

свои съработници на учителското поприще. Според собственото му 
свидетелство избраният от него ученик се е справил добре с това да го 

замести, затова по-късно, когато открива Светиниколското училище, го 

взима „за другар“ (Ivanov, 1885, p. 22). Конкретният повод за неговото 
заминаване за Габрово е желанието му да доразвие и надгради в тази 

посока своите знания като стане ученик на най-известния за времето 

учител/педагог в България – отец Неофит Рилски, наречен „патриарх на 

българските педагози” от Константин Иречек, а от Марин Дринов — 
„патриарх на българските учители“. Наричат го още и „баща на 

българското народно училище“ (Chakarov & Atanasov, 1962, p. 152), от 

когото лично и непосредствено даскал Атанас Иванов е искал да изучи 
„Ланкастерската метода, по-подир наречена взаимно учение” (Ivanov, 

1885, p. 21).   

Предвид факта, че обучението на даскал Атанас в Габровското 

училище и при отец Неофит е ключов аргумент за обосноваване на 
твърдението че, той пръв започва по най-съвременен и авторитетен начин 

да подготвя учители в Стара Загора, е важно да се опише какво точно е 

представлявало обучението в Габрово и какви кадри е подготвял отец 
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Неофит.  

Първото сведение за Габровското училище и характера на 
обучението в него черпим от основателя, мецената и идеолога му Васил 

Априлов, който казва при откриването му, че „первую, прямую и какъ-бы 

ощутительную пользу оно принесло тѣмъ, что въ немъ обучались методѣ 

взаимнаго обучения молодые люди, занимающіе нынѣ въ прочихъ 
школахъ Болгарій мѣста учителей. Габровское училище снабжаетъ кромѣ 

того прочія училища таблицами взаимнаго обученія, грамматиками, и 

другими учебными книгами, за самую умѣренную цѣну“ (Aprilov, 1841, 
p. 33). 

В историческа справка, която главният уредник на Националния 

музей на образованието в Габрово г-н Веселин Лазаров състави за целите 

на това изследване, четем, че „до откриването на Габровското взаимно 
училище учителски кадри със специална педагогическа подготовка в 

българските земи няма. Първият български учител Неофит Рилски е 

наречен „патриарх на българските педагози” от Константин Иречек. Със 
създаването на училището в Габрово се поява тенденция за по-специална 

подготовка на учители, които да преподават по новия взаимоучителен 

метод. Вече не е възможно духовникът или занаятчията, учители в 
килийното училище, да основават взаимни или класни училища. В 

Габровското училище през 1835-36 г. Неофит организира своеобразен 

курс за по-напреднали ученици, които да изучат Бел – Ланкастърската 

система. Според познанията на учениците той ги разделя на две групи. В 
първата са децата, които се ограмотяват, а във втората са по-

напредналите, които усвояват граматика на български език, краснопис, 

география, аритметика. Въз основа на практическия си опит Неофит 
Рилски изработва първите български методически ръководства за 

обучение по взаимоучителната метода. „Изложение предания на 

Габровското взаимноучително училище” е съставено през 1834 г. за 
нуждите на Габровското взаимно училище.   

„Обучения и повеления в первоначалните училища, които се 

ръководствувуват от взаимноучителниат способ, то ест таблица на 

взаимноучителниа способ” е разработено през 1835 г. в Габрово и е 
предназначено да служи като ръководство за новооткриващите се 

взаимни училища в цялата страна. Неофит преработва "Изложението" и 

съставя ново методическо ръководство. Организационната структура на 
взаимното училище в „Обучения и повеления…” е представена в 66 

точки, които във вертикален ред включват влизане в училището и 

проверка на присъстващите, действия на пясъчния чин, писане, четене, 

аритметика, подготовка за писане и излизане от училището. В 
хоризонтален ред таблицата има три графи. В първата се определя какво 

трябва да правят учениците и показвателите по четене, писане и 

аритметика. Във втората се посочват устните сигнали, които 
показвателите дават на учениците. Третата указва сигналите, които се 
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дават със свирка, звънец и ръце. Представена схематично в таблица, 

организационната структура на взаимното обучение се възприема бързо и 
лесно и се прилага на практика от учителите.  

В Габрово много бързо Неофит Рилски се утвърждава като най-

авторитетния български учител. Той споделя знанията и методическите 

си умения с учители от различни краища, дава упътвания как да се 
уреждат новите училища, създава педагогически кадри. В писмо до 

Иларион Критски Неофит споделя, че през Габровското училище са 

минали 300 ученици. Част от тях, като З. Княжески, З. Круша, Бр. 
Хаджигенович, Ил. Грудов, Г. Чолаков, А. Иванов и др., откриват 

училища от нов тип“. 

Възрожденското списание “Училище” дава висока оценка на 

ролята, която изиграва Габрово за развитието на новобългарското 
училище, като свидетелства, че: “Между българските селения Габрово 

взема честта да замисли и да приведе в действие прекрасната мисъл за 

възстановяването на българското народно образование. Тая мисъл 
принадлежи на техния съотечественик, незабравимия за тях и за 

българите Василия Е. Априлова, който най-първо предприе уреждането 

на едно редовно училище в Габрово за български език... Така габровското 
училище не само, че послужи като пример и образец за въздигане и на 

други училища, но то заслужи още, като достави на повечето от тях 

учители и като ги снабди с необходимите за пръв път учебни книги...”( 

Виж: Училище,V,15, притурка, 30 август 1875).  
Неофит Рилски, който го организира, създава към взаимното 

училище и трета  

степен, в която обучава учители, за да се подготвят да преподават 
по тази система. Така Габровското училище става образец за създаването, 

само за едно десетилетие, на десетки взаимни училища (Р. Радкова).  

Вместо заключение можем да цитираме Р. Радкова, която казва, че 
„педагогическото образование на българските учители през втората 

четвърт на XIX в. е в известен смисъл условно. С откриването на 

Габровското взаимно училище се заражда тенденцията за по-специална 

подготовка на учителите за училищата от нов тип. Вече не е възможно 
духовникът или занаятчията да откриват взаимни или класни училища. За 

запознаването с новата организация на учебния процес обикновено във 

втората степен на взаимните училища, учителите се  занимават  с по-
напредналите ученици специално, за да ги подготвят за учители. В 

Габровското взаимно училище през 1835–1836 г. Неофит Рилски 

организира своеобразен курс за демонстриране на новия метод и 

организация на училището, а в Копривщица през 1837–1839 г. създава 
условно наречена «трета степен» на училището, в която подготвя 

бъдещите учители по взаимния метод (Gruev, 1896, p. 689). В нея няколко 

напреднали ученици теоретически изучават Белланкастеровата система и 
следят практическото й приложение в началната степен (Radkova, 1975, p. 
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93).  

Завършилите този курс получават от Неофит Рилски специално 
удостоверение, което замества днешната диплома. Тези свидетелства се 

явяват първите известни за този период документи за квалификацията на 

определено лице, които при сключването на договор могат да се 

представят като атестат за знанията и възможностите на учителите. 
Тяхното съдържание е следното: 

„Носящему оу себе настоящее свидетелпое и оуверителное писание 

словеснейшему кир Захарий Икономович Самоковлию дается от мене 
нижеподписаннаго оучителя его в достоверное известие всем 

единоплеменним братиям нашим болгаров защо негово словесие по 

доволном пропровождении и обучении своем в потребних науках на 

славеноболгарском и греческом язице, с които (науки) и преже 
двоегоднаго времене беше доволен да строи порядочно и благочинно едно 

славеноболгарско оучилище и да предава в него потребните науки на 

младолетните и новоначалните болгарски деца, според сегашното бедно 
состояние, в което се нахожда любезното наше отечество Болгариата 

заради просвещението. Той обаче напоследок изнури еще цела и половина 

година при мене, за да ся обучи совершенно и во взаимноучителната 
метода, която сега изново ся преведе и на наш славеноболгарский язик и 

действует ся по настоящем в неколко болгарски оучилища 

систематически, която е и весма полезна за малолетните деца болгарски, 

за да не изнуряват своето драгоценно и златно время напраздно в 
неустроенните до селе болгарски оучилища, каквото ся показа ясно тая 

истина в прилежно разстояние, гдето се произведе в дело. Того ради ако 

би негде пожелали да го имат за оучителя, да будут оуверени от мене защо 
е доволен за това звание и возможен да строи добре едно 

взаимноучително оучилище. 

1838 септемвр. 2 дано в Коприщица      
        Неофит П. П. оучител коприщанскаго училища  

подтверждаю“  

(Radkova, 1986, p. 218-219) 

Получилите такъв документ са търсени от различни селища за 
организиране на взаимни училища. Те получават и по-високи заплати в 

сравнение с възпитаниците на други български училища. В писмото от 

1836 г. Захари Зограф внушава на своя съгражданин Захари Круша, който 
по това време учи при Неофит Рилски в Габрово, да положи усилия и да 

завърши пълния курс на обучение в новото училище, за да може да стане 

“… даскал добар сос науките, а не да е даскал, че да го побеждават 

простите пословици… и не да му дават по две или три хиляди гроша, а по 
четири и пет да земе” (Radkova, 1986, p. 219). 

Характеристиката на този период от педагогическото образование 

на даскал Атанас Иванов съвпада със заключенията на Кр. Даскалова 
относно образованието на българския учител през Възраждането. Тя 
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обобщава мнението на изследователите, че „до откриването на първите 

взаимни училища у нас фактически няма учителски кадри със специална 
педагогическа подготовка (Obreshkov, 1965, p. 46)“. Кр. Даскалова цитира 

и Р. Радкова, която казва, че и след това „педагогическото образование на 

българските учители в известна степен е условно“ (Radkova, 1986, p. 218). 

Като първи опити за даване на такава професионална подготовка могат да 
се приемат курсовете, които първите взаимни учители са организирали. 

Така напр. през 1835–1836 г. Неофит Рилски организира в Габровското 

училище курс, на който демонстрира новия взаимен метод на обучение, а 
в Копривщица през 1837–1839 г. създава „трета степен“ на училището, 

която фактически подготвя учители по взаимния метод (Gruev, 1896, p. 

689). Училите в Габрово и Копривщица, ученици на Неофит Рилски, 

получават удостоверение за квалификация, което те представят при 
сключването на договорите (контрактите) с общините (Radkova, 1986, p. 

218). Притежателите на такъв атестат са търсени и ценени повече от 

традиционно образования възрожденски учител. През 30-те години на 
XIX в. в Свищовското, Габровското, Копривщенското и др. взаимни 

училища се подготвят и първите „алилодидактически“ учители: Захарий 

Княжески, Петко Лесичерски, Илия Грудов, Цвятко Недев и пр. (Radkova, 
1975, p. 72). Някои от дотогавашните килийни даскали също се 

дообразоват във взаимните училища. Такива са случаите напр. с поп 

Андрей Робовски от Елена, усвоил белланкастерската метода на обучение 

при Христаки Павлович в Свищов, с даскал Атанас Иванов, килиен 
учител в Стара Загора, който на ок. тридесетгодишна възраст изучава 

взаимния метод в Габрово (Ivanov, 1885). Дообразоването на учителите е 

характерно и за по-късния период на Възраждането (Daskalova, 1997, p. 
46-47).  

От описаното до тук може да се направи обоснован извод, че 

започвайки своето своеобразно педагогическо образование при Неофит 
Рилски в Габрово и продължавайки го при Христаки Павлович в Свищов, 

а после при Митилиней в Букурещ, заедно със съгражданина си Георги 

Куков, и завършвайки го в Копривщица отново при Неофит Рилски, 

даскал Атанас Иванов получава най-високото и авторитетно за времето 
педагогическо образование и необходимата подготовка и опит да го 

приложи компетентно-практически в своята педагогическа дейност след 

завръщането му в Стара Загора през 1841 г. Сведение, че е имал такова 
задължение намираме в Енциклопедията „Габровски свод“ (Колева, 

2009), където в статията за него четем, че когато е бил в Букурещ поради 

материални затруднения се обръща за помощ към габровските меценати 

Петко и Христо Мустакови. В спомените си Атанас Иванов разказва за 
срещите си с тях така: „Представих се на братя Мустакови, бях 

благосклонно приет [...] Господарят поръча на слугата си да дойде с мен, 

да разчисти сметките ми и да ме заведе на техния Габровски хан, а мен – 
да се явя след три дни. Заповедта на щедрия си благодетел изпълних, като 
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му се представих в уреченото време [...] Тоя път разговорът ни тутакси 

почна с туй где бих желал още да се уча – в Одеса или при отца Неофита, 
който между туй се намираше в Копривщица. Условията за Одеса ми се 

видяха много тежки и затова предпочетох да отида при отца Неофита със 

задължение да учителствувам шест години негде в Тракия, а 

предпочтително в Стара Загора. Извади ми се пашпорт [...] дадоха ми се 
пари и 50 Мразови граматики, от разпродаванието на които имах да 

посрещам нуждите си“.  

Доказателство затова, че се е справил отлично със своето 
образование, говори фактът, че е бил един от най-добрите ученици на отец 

Неофит Рилски в Габрово и Копривщица, както свидетелства неговият 

син Васил Атанасов в своите мемоари, като казва, че той бил „един от най-

добрите ученици на Неофит Рилски с когото отпосле, вече като учител 
кореспондирал и се съвещавал по разни училищни въпроси“. За 

съжаление не е възможно да се запознаем с тази интересна за целите на 

това изследване кореспонденция, защото, както казва Васил Иванов 
„множество ценни Неофитови писма, заедно с бащината ми библиотека, 

загинаха през освободителната война, когато градът бе опожарен от 

войските на Сюлейман паша“. Най-важното е, че от сина на даскал Атанас 
научваме, че „от Неофит баща ми придобил доста пълни за времето си 

познания по български, църковно-славянски и елински езици, по 

аритметика, география и история“ (Atanasov, 1936, p. 7). 

Още по-убедително е съждението, че даскал Атанас се е изградил 
до нивото на отличен педагог за времето си, се потвърждава от факта, че 

след края на обучението си в Копривщица при Неофит Рилски, той става 

помощник-учител на Калист Луков в Габрово за периода 1838–1841 г. 
(Koleva, 2009).  

Откриване на Светиниколското училище през 1841 г. и 

началото на обучението на учители в Стара Загора 

Известен факт е, че на 1 (14) март 1841 година, подпомогнат от 

видните старозагорци Александър Екзарх, Господин хаджи Славов, Иван 

Стоянов, Атанас Иванов открива и първото светско взаимно училище в 

Стара Загора – Светиниколското училище. Там той е учител на плеяда 
забележителни личности от историята на град Стара Загора и цяла 

България. Така например даскал Атанас е дал своя значителен принос в 

образованието и възпитанието на  Васил Иванов Кунчев (апостолът на 
свободата Васил Левски), поп Минчо Кънчев, Кольо Ганчев и други 

знайни и незнайни участници в борбата за националната ни независимост 

в град Стара Загора и околността. В дописка до в."Век" от 1875 г. се 

споменава за привлечени под отговорност участници в Старозагорското 
въстание и за извършени арести на учители и свещеници (Ayarov, Kanev, 

Ganeva, 2004, p. 241). Пръв въвежда и Бел-Ланкастеровата метода в 

родния си град. За 44 години преподавателска дейност подготвя не само 
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грамотни хора, но и кадри, нужни за просветата, културата и стопанския 

живот. Даскал Атанас Иванов – пише за него ученикът му Атанас Илиев 
– „бе най-популярният учител преди Освобождението... Почти нямаше 

малко-много грамотен човек, от родените през 30-те, 40-те, 50-те и 60-те 

години, който да не е учил при него ...”. Половината от своя живот Атанас 

Иванов всеотдайно отдава на модерното образование в един от 
авторитетните центрове на учебното дело през 40-те – 70-те години на 

ХІХ век в Стара Загора. Още приживе неговите съграждани го титулуват 

„достопочтенний и многозаслуживший гражданин“. Умира в Стара 
Загора  на 5 юли 1897 година. 

Свидетелство за началото на педагогическото образование в 

Стара Загора 

В следващите редове ще бъде приложено свидетелството на 
Господин хаджи Славов, като пряк участник и свидетел на събитието, за 

началото на обучението на учители в Светиниколското училище. Тук 

трябва да се направи уточнението, за да се потвърди важността и тежестта 
му за защитаваната теза, че то трябва да се разбира в контекста на 

цитираните до тук извори и изследвания. По този критерий, то може да се 

приеме за достоверно свидетелство за началото на педагогическото 
образование в Стара Загора от учебната 1841-1842 г. и съответно тази 

година да се отбелязва легитимно като такава.  

Оригиналното свидетелство като текст и език гласи дословно 

следното: 
„В началото на 1842 год. (допусната е грешка от автора. Събитието 

се отнася за 1841 г. – бележка на издателите) в него време епитропите на 

черковата “Св. Никола” Г.С. споразумял се с един-двама от 
ученолюбивите енорити на тази черкова, намерил за добре да се отвори 

едно общо училище в тази черкова, в което да се призове Ат[анас] Иванов 

да учи децата от тази енория само по новата взаимноучителна метода и на 
учителя Ат[анас] Иванов да се дава заплата от прихода на тази черкова. 

Това удобрено, Г.С. се намерил сАт[анас] Иванов, комуто като предложил 

намерението, той на рад[остно] сърдце приел предложението. Епитропа 

Г.С. се разпореди да се поправи вехтото училище при черковата, в което 
учеше по старому няколко деца учителя Таню Каракоев и за скоро време 

се поправи според дадения план от учителя Ат[анас] Иванов и според 

нуждите по преподавание новата метода и през Февруарий месец, същата 
година, Ат[анас] Иванов, заедно с Тод[ор] х. Косев се изпратиха от 

епитропите в Габрово да купят от Габровското Учил. Настоятелство 

печатаните от това последните взаимноучителни таблици и методата, тъй 

и другите потребности за това учение, според дадените им наставления от 
отца Неофита. Тъй като поправката на училището беше се свършила, като 

се завърнаха учителя Ат[анас] Иванов с другаря си от Габрово, снабдени 

с речените училищни потребности, обяви се, че се отваря ново училище, 
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общо, при черковата “Св. Никола" и като се събраха доста ученици, 

разпоредиха се на чиновете и уч[ителят] Ат[анас] Иванов начна работата 
си. В началото на март месец 1842 год. (точната дата на откриването на 

училището е 1(13) март 1841 г. – бележка на издателите) мнозина от 

ученолюбивите ни младежи, като посещаваха училището и новото 

учение, се възхищаваха от радост за отварянието на това общо училище; 
още повече пък, след 6 месеца от отварянето на това училище, като се 

направи първи път изпитание в края на Августа месец, като се видяха 

добрите успехи на новоначалните маловъзрастни ученици, които за 
толкос едно късо време се научили да четат и пишат азбуката на гласните 

и съгласните букви и да сричат слоговете на думи още и цифрите от 

аритметиката и питагоровата таблица на изуст, а по възрастните да пишат 

думи и да прочитат каквото и да е написано, а знаеха почти и 4-тях 
действия на аритметиката, което учение по старата метода не можеха с 

години да научат, още и тактиката, и доброто поведение на учениците - 

неща които накараха съгражданите ни, да обърнат особено внимание за 
възпитанието на децата си, следствие на което за малко време новото 

училище се препълни с ученици, гдето чиновете и полукрузите* не 

можеха да ги поберат. Естествено беше, щото това нововъведение в 
новооткритото училище да възбуди завистта на старите учители върху 

Ат[анас] Иванова и новото му учение и начнаха да интригуват при старите 

чорбаджии, а най-повече, защото щяло да се плаща на учителя Иванова от 

черковата; но при силната защита на Г.С. никак не можаха да успеят 
интригите им и щат-нещат примириха се с положението и почнаха да се 

молят на учителя Ат[анас] Иванова да им даде ход в училището, да 

слушат и да препишат от неговата метода на взаимноучението, а някои от 
тях даже дохождаха в училището да слушат и нагледно да учат реда и 

способа на това ново учение. На другата година, след изпитанието, тури 

се едно момче от първите ученици като помощник на учителя Атанаса, а 
той отдели няколко от по-възрастните и по-силните ученици, от които 

състави I клас и начна особено да им предава граматика славянска, кратка 

география, аритметика, катехизис и свещена история; и тъй, на 

следующата година от старите учители, които се пообучиха на новата 
метода, тя се въведе и в Акарджанското начално училище и в “Св. 

Димитриевското”, в махалата “Имарет” и най-после в Гебранското 

новопостроено махаленско училище. И тъй, в града ни на четеритях му 
части имаше четири взаимнообщи училища и на всеки учител се 

заплащаше от черковата, при която се намираше училището, а на 

Гебранското, до гдето нямаше черкова, се заплащаше на учителя му от 

околните три махали. Учениците, щом свършваха тези взаимни училища, 
отиваха в класното общо училище в Акарджанската махала, за което ще 

се каже по надолу; гръцкия учител Даскал Иван си остана пак по старому 

да учи частно синовете на някои от гражданските ни първенци с частна 
заплата от родителите на учениците си, който веке остана съгражданин 
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като се ожени тука. От въвежданието в града ни новото учение на 

взаимната метода, начна да се пробужда в съгражданите ни още повече 
чувството за народността ни, ако и да се намираха някои и други да 

мислят и да гледат на гьрцизма като на голямо нещо. (Slavov, 2008, p. 49-

50). 

Дискусия 

Приложените в това изследване извори и авторитетни изследвания 

дават основание да се приемат за основателни изводите, че: 

• Образованието на учителите през Възраждането трябва да се 
приема условно (Radkova, 1986, p. 218) 

• Атанас Иванов (даскал Иванов) е притежавал най-добрата за 

времето педагогическа подготовка и опит, получени от обучението и 

съработничеството му с „патриарха на българските педагози“ (К. Иречек) 
отец Неофит Рилски, за да се превърне в „учител на учителите“ в Стара 

Загора през Възраждането в основаното от него през 1841–1842 г. 

Светиниколско училище.  
• Самото училище е било организирано, дори и като вътрешна 

уредба по модела на Габровското училище, а откритата през 1850 г., 

специално построена за него сграда и като архитектура. Обучението се 
провеждало по специално закупените от Габрово най-добри за времето 

учебни помагала и материали.  

• Най-важното е, че Даскал Атанас е организирал учебния процес 

идентично с модела на своя учител Неофит Рилски от Габрово и 
Копривщица, в който задължително се провеждало обучение и на учители 

за града и цялата страна.  

• Атанас Иванов е поставил началото на обучението на учители в 
Стара Загора през учебната 1841–1842 г, което е видно и от 

свидетелството на очевидец и пряк участник в този процес като Господин 

хаджи Славов, записано в ръкописа му: „Хронологическо описание на по-
важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, 

училищно и общонародно отношение в XIX век“, съхраняван в РИМ 

Стара Загора и издаден като книга от същия музей през 2008 г.  

• Според неговия ученик и виден старозагорски интелектуалец 
Атанас Т. Илиев, даскал Атанас Иванов е „най-популярният учител преди 

Освобождението... Почти нямаше малко-много грамотен човек, от 

родените през 30-те, 40-те, 50-те и 60-те години, който да не е учил при 
него ...”. Половината от своя живот Атанас Иванов всеотдайно отдава на 

модерното образованието в един от авторитетните центрове на учебното 

дело през 40-те – 70-те години на ХІХ век – Стара Загора. Още приживе 

неговите съграждани го титулуват „достопочтенний и многозаслуживший 
гражданин“ (Iliev, 1926).  

• След Освобождението Околийското учителско дружество е 

наименувано на Атанас Иванов заради неговите всепризнати заслуги в 
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просветното и учителско дело в града. То е основано в Стара Загора на 

02.02.1895 г. със задача да издигне на по-високо ниво учебното дело в 
Старозагорска околия, да спомогне за моралното и умственото издигане 

на обществото и учителството, като защитава всестранно неговите 

интереси. В изпълнение на поставените задачи дружеството прилага 

редица мероприятия, като защитава неоснователно уволнените учители, 
гласува протестни резолюции във връзка с някои министерски и други 

разпореждания, използва различни форми на просвета, като в повечето 

случаи дейността на дружеството е насочена съобразно директивите на 
Българския учителски съюз. Закрито е през 1944 г. 

• През Възраждането Стара Загора е била „фабрика за учители“ 

според свидетелството на Г. Димитров, който казва, че „в турско време, 

преди Освобождението няколко години, може да се каже, тук е била 
основана фабрика за учители и учителки. В който град и да отидеше 

човек, той щеше да срещне учител или учителка из Стара Загора... 

Старозагорци са едните, които са турили по-рано здрава основа на 
образованието“ (Dimitrov, 1894, с. 184). 
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ДИЗАЙН НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ 

НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА  

Диана Вескова Петкова 

 

DESIGN OF MUSICAL AND PERFORMING ACTIVITIES IN AN 

ELECTRONIC ENVIRONMENT IN THE TRAINING OF STUDENTS 

FROM PRIMARY AND PRESCHOOL PEDAGOGY 

Diana Veskova Petkova 

 
Abstract. The organization and management of musical activities in a digitized 

educational environment is based on technological solutions that preserve the structure 

of cultural interaction. It aims to form the necessary competencies in future pre-school 

and primary educators for the realization of pedagogical interaction in music education 

in the kindergarten and primary school degree. Compensatory mechanisms for the 

preparation of musical performing activities are considered. The potential of 

specialized music programs and digital resources for carrying out a quality educational 

process under the discipline „Methodology of the education in music at the 

kindergarden and pre-school“ in the Faculty of Education of Trakia University 

Key words: pedagogical design, musical performance activity, competence, 
music software  

 

Увод 

Глобализацията, технологиите и пандемията от COVID-19 
формират нови стандарти в образователната комуникация на всички нива 

– от детската градина до университетите. Това оказва влияние върху 

организацията и структурата на образователните дейности. 
Архитектурата на когнитивните операционни модели се конструира с 

медиаторството на програмни продукти и дигитални инструменти, 

аранжирани така, че да обслужат целеполагащия компонент на учебните 

дисциплини. Обучението по музикално-педагогическите дисциплини при 
студенти от ПНУП цели: 

➢ формиране на педагогически умения за организиране и управление 

на музикално-образователната и възпитателна дейност; 
➢ придобиване на знания за музикалното изкуство; 

➢ формиране на компетенции, свързани с изпълнение на основните 

музикални дейности в детска градина и начално училище.  
Музикално-образователната комуникация е базирана на 

изпълнение на музика, възприемане на музика и музициране (творчески 

дейности). Обучението в електронна среда чрез синхронно и асинхронно 

педагогическо взаимодействие налага промени, които имат съществено 
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значение за операционния потенциал на музикалните дейности.  

Възприемането на музика  е сложна перцептивна дейност, но с 
подходящите инструкции може да се реализира самостоятелно 

(асинхронно) и да се осъществи рефлексия на базата на изчерпване  

образователното и възпитателното съдържание на музикалното 

произведение. Много често индивидуалното възприятие е  по-
продуктивно от реализираното в рамките на регламентираното учебно 

време, поради необходимата емоционална нагласа, личностни музикално-

слухови способности и степен на развитие на музикален слух, което 
предполага и възприемането на музикалния образ в инструментална и 

вокално-инструментална творба. Музикално-изпълнителската дейност е с 

различна от възприемането операционна структура. Краен продукт от 

приложението ѝ е хорова или ансамблова художествена интерпретация от 
групата или класа. В предучилищна  и начална степен на обучение 

изпълнителската дейност е водеща. Това аргументира създаването на 

дизайн на педагогическата дейност, чрез който студентите от ПНУП 
задочна форма на обучение да усвоят модел за самостоятелна подготовка, 

основан на умения за работа с музикален текст и създаващ условия за 

коректно научаване, анализиране и интерпретиране на музикалния 
материал, съобразно регламентираните в учебните програми по музика 

образователни и възпитателни цели.  

Теоретични постановки 

В Педагогическия факултет на Тракийски университет − гр. Стара 

Загора, освен „Методика на обучението по музика в ДГ (детска градина) 
и НУ (начално училище)“ като задължителни дисциплини са заложени 

„Теоретични основи на музиката“ и „Електронен музикален инструмент 

и софтуер за нотация“. И двата предмета формират музикално-

теоретичната и музикално-практическата компетентност на бъдещите 
начални и детски учители с цел  обслужване на когнитивните стратегии в 

обучението по музика. „Под формата на упражнения се активизират 

психологическите механизми, които въздействат върху музикалните 
способности и подпомагат развитието на музикалния слух във всички 

негови проявления“ (Dimitrov, 2021, p. 135). Включването на компютърни 

музикални технологии  оптимизира музикалната дейност в посока 
управление на познавателните дейности и интериоризиране  на средата. 

За съжаление потенциалът на  музикално-изпълнителската дейност в 

електронна среда е ограничен от невъзможността да се интерпретира 

ансамблово или хорово музикалното произведение в реално време. 
Независимо от множеството разработени  музикални технологии и  

платформи, все още не е решено синхронното колективно изпълнение на 

музика в дигиталното пространство. Това налага да се търсят 
компенсаторни механизми, които подменят структурата на музикалната 

дейност, но покриват очакваните резултати от музикално-
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педагогическото взаимодействие. Педагогическият дизайн е основен 

подход, основан на знанието, свързващ технологии и педагогика и 
предлагащ различни възможности за приложението им в обучението 

(Ersoy, 2021). Обикновено той се състои от два сегмента: learning design 

(дизайн на образователната дейност) и learning environment design (дизайн 

на образователната среда) (Kurnosova, 2014, p. 168). Насочвайки 
вниманието към дизайн на музикално образователната дейност, акцентът 

е „върху начина, по който се произвежда и доставя образователната 

услуга. Производството и доставянето на услугата са нейния дизайн, а 
начинът, по който работи дизайнът, е процесът на този дизайн“ (Baneva, 

р. 38).  

Операционните сегменти на дизайна на дейността преминават от 

разработване на образователен продукт към създаване на продукт за 

обучение. Структурно се интегрират проектно-ориентираното обучение, 

оптимизиране на обучението чрез дигитални ресурси и педагогическият 

дизайн. Основните компоненти на конструкта на педагогическия дизайн 
се съдържат в акронима: ADDIE (от англ. Analyse, Design, Develop, 

Implement, Evaluate) или Анализ, Проектиране, Разработка на 

материалите, Внедряване и Оценка. В статията  „В търсене на неуловимия 
модел ADDIE“ М. Молeнда извежда тезата, че няма авторска версия на 

модела и в „името на академичната строгост няма реално или автентично 

значение за термина“ (Molenda, 2015), което предполага и извода, че 

дизайнът на дейността е определен от  конкретното образователно 

направление.  

Компоненти на дизайна на музикално-изпълнителската 

дейност 

Структурата на дизайна на музикално-изпълнителската дейност 

включва:  

1. Анализ на дефицитите на дейността в синхронна и асинхронна 
електронна среда и изготвяне на стратегии с компенсаторни 

функции. 

2. Подбор на подходящи дигитални ресурси и програмна среда, което 

се явява проектиране на дейността. 
3. Регламентиране на операционните модели, структуриращи дизайна 

на музикално-изпълнителската дейност. 

4. Внедряване . 
5. Оценка на дейността и възможностите за приложение на 

образователния ресурс като  продукт за обучение. 

Първият компонент – анализ на дефицитите на дейността в 

синхронна и асинхронна електронна среда и изготвяне на стратегии с 
компенсаторни функции  се състои от четири действия: характеристика 

на групата, форматиране на структурата на образователното 

поведение, проектиране на възможностите за преодоляване на 
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дефицитите, преструктуриране на образователните цели. 

Проследяването на общата музикално-образователна характеристика на 
групата се съдържа в: 

➢ анализ на възможностите за реализиране на музикална дейност в 

асинхронна и синхронна цифрова среда;  

➢ ниво на подготвеност за осъществяване на изпълнителска дейност 
от студентите, очаквани резултати и проблеми при взаимодействие 

в съответната среда. 

Изпълнението на песен, свиренето с детски музикални 
инструменти, метроритмични дейности са в корелация с нивото на 

музикално възпитание и образование на всеки един от бъдещите детски и 

начални учители. За съжаление музикалната образованост на студентите 

е разнопосочна и тя се определя от начина, по който са покрити 
културните компетенции от музикалното обучение в средното училище. 

От друга страна всички студенти изучават музикално-теоретични и 

практически дисциплини, без да се диагностицира нивото на развитие  на  
музикалните им способности. Вследствие, всеки завършил специалността 

„Начална и предучилищна педагогика“ придобива правоспособност да 

преподава музика в ДГ и НУ.  Този факт налага да се потърси подход, 
който да формира умения за управление на музикалните дейности и да 

компенсира пропуските във формирането на способности за слухова 

обработка на музикалния образец. Предварителната подготовка на 

студентите за изпълнението на всяка музикална дейност е водеща в 
педагогическата практика. Приоритетно се формират умения за анализ на 

звуковата структура и съставянето на методически план за осъществяване 

на взаимодействието на базата на музикалното произведение. В процеса 
на традиционната комуникация в реална физическа среда  студентите 

изучават произведения, които разглеждат като средство за управление на 

педагогическото взаимодействие, формират музикален репертоар, 
придобиват умения за организация на операционния модел на съответната 

музикална дейност, имайки възможност колективно  и ансамблово да 

отработят интонационно и художествено музикалното произведение. В 

дигитална среда медиаторството на компютърните технологии влияе на  
когнитивната дейност. Изпълнението на произведение в синхронна 

цифрова среда губи от качеството на интерпретацията поради 

зависимостта на  преноса на данни от техническата спецификация на 
устройствата на реципиента и характеристиките на звуковата картата. 

Независимо от богатия избор на ресурси за видеовръзка: Google meet (G-

Suite), BigBlueButton (Moodle), Zoom  и други алтернативни платформи 

все още не е отстранен проблемът при пренос на аудио и видео файлове, 
така че представени в онлайн среда, да не нарушават целостта на 

информационния поток. Несъвместимостта на колективното изпълнение 

в реално време с технологията на цифровата синхронна образователна 
среда  налага форматирането на етапите на образователното поведение. 
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Поради невъзможността практически да се отработи традиционната 

методическата структура се налага да се операционализира модел за 
самостоятелно разучаване и управление на музикално-изпълнителската 

дейност. Проектирането на възможностите за преодоляване на 

дефицитите, изисква да се въведат механизми за компенсиране на 

пропуски в общата музикална подготовка, така че участниците в групата 
да са равнопоставени при изготвянето на образователен продукт. Ясно 

регламентираните цели структурират и следващите етапи от дизайна на 

музикално-изпълнителската дейност. Очакваните резултати са: усвояване 
на система за самостоятелно разучаване на музикално произведение, 

формиране на умения за анализ на музикалната материя, разработване на 

подход за адаптиране на музикалното произведение към възможностите 

на реципиента и повишаване на музикалната грамотност. 
Вторият компонент – подбор на подходящи дигитални ресурси и 

програмна среда е свързан с обезпечаване на музикално-изпълнителската 

дейност с необходимия инструментариум на педагогическото 
взаимодействие. Предвид факта, че в учебната програма по музикално-

теоретичните и практически дисциплини е предвидено изучаване на 

софтуер за нотация,  е важно да се изследват възможностите за прилагане 
на вече придобитите умения в музикално-педагогическата дейност. 

Продуктът MuseScore  работи на различни операционни системи – 

Windows, Mac OS, Linux, разпространява се безплатно (GNU отворен 

код), притежава всички основни качества на нотиращ софтуер: 
➢ бързо и лесно създаване на музикални партитури; 

➢ WYSIWYG (Акроним, използван при компютърните технологии: 

what you see is what you get), нотите се въвеждат на виртуална страница; 
➢ ползва неограничен брой петолиния и над четири вокални партии 

към партитурата; 

➢ лесно и бързо се въвеждат нотите чрез мишка, клавиатура или 
MIDI; 

➢ записаното се възпроизвежда чрез интегриран секуенсер и 

FluidSynth програмен синтезатор с безплатен отворен код, който 

преобразува MIDI данни в аудио сигнал, използвайки SoundFont 
технология без необходимост от съвместима звукова карта. FluidSynth 

може да действа като виртуално MIDI устройство с възможност за 

приемане на MIDI данни от всяка програма и да я трансформира в аудио; 
➢ импортиране на данни в xml, mxl, md, bww, ove, mgu, sgu, cap, kar; 

➢ експортиране на данни midi, wav, flac, ogg, pdf, png, ps, svg, ly; 

➢ преведена е на 43 езика, от които и на български език (Petkova, 2014, 

p. 316).  
Възможностите на програмата позволяват нотният текст да се 

активира дигитално и от графичен запис да се трансформира в звуков 

файл, осигуряващ пълноценен прочит на песен или тема от музикално 
произведение.  
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Водещата музикално − изпълнителска дейност в детска градина и 

началното училище е пеенето на песни. Много често студентите, които 

нямат специализирана музикална подготовка разучават мелодията на 

песента слухово-подражателно. Нотирането на песен на MuseScore 
създава възможност да се прослуша мелодията, да се проследи слухово и 

визуално звуковисочинното отношение между тоновете, да се поставят 

динамични знаци и щрихи, да се подбере подходящ тембър. Могат да се 
използват функциите „Възпроизвеждане“ и „Транспониране“, които 

позволяват съответно промяна на темпото и тоналността. „Piano 

Keyboard“ е виртуална клавиатура, която е комуникативна при 

възпроизвеждане на нотирания пример и визуализира активните клавиши, 
така че да се формират умения за свирене. Веднъж нотирана песен на 

MuseScore се превръща в образователен продукт. От една страна продукт, 

който подпомага разучаването на песента от бъдещите начални и детски 
учители, от друга осигурява интерактивна среда  за научаването ѝ от 

децата и учениците, тъй като възпроизвеждането с контрол върху темпо, 

височина, тембър позволява да бъде адаптирана към съответната възраст 
и аудитория.  

Третият компонент от дизайна на музикално-педагогическата 

дейност  извежда инструкциите за следване на операционния модел на 

музикално-изпълнителската практика в цифрова среда. Сглобяват се 
съдържателни активи, които са конструирани във втория компонент, 

уточняват се методическите структури при приложението на нотиращ 

софтуер. Подбраният вече ресурс MuseScore е в корелационна зависимост 
със съдържателните цели на компонента. Изключително важно е 

бъдещите начални и предучилищни педагози да имат необходимите 

умения за разчитане на музикален текст и компетенции за прилагане на 

музикални технологии като помощно средство в педагогическото 
взаимодействие. Структурата на модела на обучение насочва вниманието 

към първична обработка на музикален текст и подготовката за 

интегрирането на певческата дейност в образователната комуникация. 
Определят се следните етапи на музикално-познавателна и музикално-

образователна дейност: 

1. Нотиране на песента на  нотиращ софтуер MuseScore.  
2. Послушване на нотирания запис. 

3. Разучаване на песента. 

4. Планиране на дейности, свързани с художественото представяне и 

нанасяне корекциите върху партитурата. 
5. Художествено изпълнение на песента. 

Последните два компонента от дизайна на музикално-

изпълнителската дейност са свързани с приложението на модела и 
отчитане на резултатите въз основа на крайния продукт и технологията на 

операционния модел. Внедряването е своеобразно обобщаване на 

предходните фази от дейността. То интегрира учебната програма по 
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дисциплината, етапите на реализиране на образователната дейност и 

създаването на образователен продукт. Инструктиращият модел се 
представя в рамката на конструкт на дейността със следните параметри:  

1. Образователна среда: Moodle и Google Meet. 

2. Инструмент на  образователната технология: MuseScore. 

3. Учебен опит – структура на образователната дейност. Операционен 
модел. 

3.1. Определяне тонов обем на песента и анализ на възрастовата 

група, за която е приложима. 
3.2. Нотиране на песента на MuseScore. 

3.3. Структурен анализ, свързан с технологията на разучаване на 

песента (фрази, дъхове мелодично движение). 

3.4. Създаване на операционен модел, свързан с разбирането и 
научаване на текста. 

3.5. Планиране на подготовката за певческа  дейност  и 

аргументиране на избора на модела за разпяване.  
3.6. Структуриране на музикално-педагогическите дейности за по-

ефективно разучаване на песента. 

3.7. Прогнозно определяне на необходимия период за реализиране 
на музикално-изпълнителската дейност. 

3.8. Художествено изпълнение на песента. 

Оценката се базира на разработените от Доналд Къркпатрик четири 

нива на оценка на обучението: реакция, учене, поведение и резултати 

(James D. Kirkpatrick&Wendy Kayser Kirkpatrick, 2018).  

Модел на дизайн на музикално-изпълнителска дейност 

Дизайнът на музикално-изпълнителската дейност пеене е 
апробиран при студенти от ПНУП, ОКС – бакалавър, трети курс, задочно 

обучение на Педагогически факултет към Тракийски университет – гр. 

Стара Загора. През учебната 2020/2021 дейността се проектира като 
екипна работа. Студентите бяха разпределени в групи по четирима и 

колективно отработиха представения конструкт на дейността. В резултат 

на извършения анализ се стигна до заключението, че в тази конфигурация 

всеки от групата се проявява в действие, което е вече овладяно. Това 
намалява ефективността на образователното взаимодействие и създава 

условия за формализирането ѝ. През учебната 2021/2022 г. студентите 

получиха индивидуални задания, които включват нотен текст на песента 
за разучаване, аудиофайл, бланка с оперативен план на поставените 

задачи и бланка на оперативен  документ, в който да разработят 

структурния компонент в рамките на изчерпването на образователното 

съдържание на звуковия модел. В изследването участваха 89 студенти.  
Очакван резултат е самостоятелно научаване на песен и изготвяне на 

образователен ресурс, който би могъл да бъде предоставен за използване 

в музикално-педагогическата практика.  Изготвените критерии за оценка 
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включват: коректно въведен нотен текст, умения за въвеждане на щрихи 

и динамика, коректно въвеждане на текста на песента (следвайки 
прозодията), планиране на методическата дейност, свързана с 

представянето, разучаването и художественото изработване на песента.  

Най-големи затруднения студентите срещат при прехвърлянето на 

нотния текст в средата на MuseScore. При прослушване и преглед на 
предадените задания се локализират следните проблемни области: 

1. При музикално-слухово възприемане на мелодията на песента, с 

цел слухова проверка на коректно въведения музикален пример, 36% от 
студентите не са регистрирали височинни и ритмически неточности във 

въведения текст. 

2. 40% не са отбелязали щрих и динамика в партитурата. 

3. Всички студенти избират тембъра на пиано при 
възпроизвеждане. Разнообразието от тембри в програмата обхваща 

всички групи музикални инструменти и е добре тембърът да се съобрази 

с настроението на нотираната песен. 
Тъй като основният инструмент на дизайна на музикално-

изпълнителската дейност е нотиращият софтуер MuseScore, след 

финализиране на дисциплината „Методика на обучението по музика в ДГ 
и НУ“ на доброволен принцип в електронна среда (чрез Google Forms) се 

проведе анкета за изследване нагласите и реакцията на студентите към 

приложението на програмата в педагогическата дейност. Общият брой 

участници е 55 студенти.  В Таблица №1 са представени въпросите и 
данните в проценти от Анкетата. 

Таблица №1 

Данни Анкета – Изследване нагласите за приложение на MuseScore 

в педагогическата дейност 

№ Въпрос Избираеми отговори 

Процентно 

разпределение 

на отговорите 

1. Затруднява ли ви 

работата с нотиращ 

софтуер MuseScore“? 

Не срещам трудности. 56% 

Все още не се чувствам 

компетентен/компетентна 

при работа с програмата. 

36% 

Да, смятам, че програмата 

е много трудна. 
8% 

2. Какви са опциите за 

приложение на 
MuseScore в 

педагогическата 

практика на учителите? 

 

При предварителна 

подготовка на учителя за 
певческа дейност 

(заучаване на песента) 

80% 

При заучаване на песента 

от децата/ учениците  

(позволява да се чуе 

мелодията, да се определи 

93% 
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подходящо темпо и 

тоналност) 

При представяне на 

песента 
46,7% 

При формиране на 

музикално-слухови 

представи и по- детайлно 

възприемане на песента 

46,3% 

За развитие на мелодичен 

слух 
33,3% 

3. Ще използвате ли 

MuseScore в бъдещата 

си 

музикалнопедагогическа 
дейност? 

Да. Смятам, че ще е много 

полезно за децата 
76,7% 

Да, но само при по-

трудни за научаване 

песни 

20% 

Да, но мисля, че е много 
трудоемка 

 
13,3% 

Не. Мисля, че 

приложението на 

програмата като средство 

за по-бързо заучаване на 

песни не е ефективно 

0% 

4. Бихте ли използвали 

банка с нотирани на 

MuseScore песни във 

вашата практика? 

Да. 84% 

Не 16% 

Нямам мнение. 0% 

 
На първи въпрос 58% от студентите са изразили сигурност при 

работата с програмата, което показва че половината от реципиентите са 

усвоили технологията на нотиране на песен. За съжаление 42% не са 
сигурни в уменията си или смятат, че програмата е трудна (8%). 

Причините за това могат да се открият в пропуски при усвояване на 

учебния материал по теория на музиката и музикално-практически 

дефицити при прилагането на знанията за музикалната писменост в 
нотиращия софтуер.  В начален етап на работа с MuseScore се отработват 

част от функциите, които са трудоемки, но с усвояването на програмата 

се придобива рутина и проблемните параметри се преодоляват. Може би 
като недостатък по отношение на приложението се определя спецификата 

на софтуера и приложението му само и единствено в специализирана 

област на музикално-педагогическото взаимодействие. Вторият въпрос от 
Анкетата има за цел да изследва практическото приложение в музикално-

образователното взаимодействие на нотиращия софтуер. Прави 

впечатление, че голям процент от студентите възприемат  вече нотирания 

музикален пример като продукт и ресурс, имащ приложение в 
педагогическата практика, както и като средство за подкрепа на 

музикално-педагогическата дейност. 80% са оценили ролята на 
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програмата при подготовката им за певческа дейност. Въпрос №3 

изследва симулативната функция на MuseScore и възможностите да 
компенсира дефицити, свързани с недоброто владеене на музикален 

инструмент от студентите. По-голям процент 66% не са убедени в 

качествената подмяна на музикален инструмент от нотиращия софтуер. 

Това показва, че все още студентите нямат ясна представа за различните 
подходи при организирането на музикалната дейност в предучилищна и 

училищна възраст. В контраст с изразената негативна оценка по 

отношение на компенсаторната функция е заявена потребност от ресурсна 
банка с готови продукти от нотирани песни и методически анализи на 

структурния компонент за разучаване на нова песен, което е и обект на 

дизайна на музикално-изпълнителската дейност.  

Представеният модел на музикално-педагогическа дейност в 
електронна среда се основава на подбор на ресурси, които са включени в 

учебните програми на университетското образование на студенти от 

ПНУП. За финализиране на цялостния процес е добре да се предостави 
видео или аудио запис на изпълнението на песента. Предвид 

емоционалната реакция и несигурността на по-голяма част от студентите 

при индивидуално изпълнение на музикално произведение, като краен 
продукт на дизайна на музикалната дейност се разглежда нотираната 

песен, приложена в три формата и методически анализ на структурния 

компонент.  

Заключение 

Изводите, които налага така проведената образователна структура 

в синхронна и асинхронна среда, са следните: 

➢ реализира се обучение по предварително зададени стратегии с 
компенсаторни функции, основани на рефлексията; 

➢  осъществява се приемственост между учебните дисциплини;  

➢ подкрепя се формирането на музикално-педагогическата 
компетентност на бъдещите детски и начални учители; 

➢ прилага се нов конструкт на музикално – изпълнителските 

дейности; 

➢  осъществява се управление и контрол на конструкта на музикално-
изпълнителската дейност от реципиента.  

Дизайнът на педагогическата дейност в своята същност е 

структуриран въз основа на обвързването на технологиите и 
педагогическата дейност. Следвайки инструктиращите способности на 

софтуер, който има ресурс да моделира и контролира операционния 

модел, се създава възможност за оптимизиране на изпълнителската 

музикална дейност, съобразно средата на взаимодействие. Приложението 
на така създадения конструкт  трансформира ансамбловата 

изпълнителска дейност в самостоятелна, като насочва вниманието към 

усвояване на музикалната материя в дигитална среда. Технологично се 
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решава проблем, свързан с пренареждането на целите на певческа дейност 

поради невъзможността тя да бъде импортирана в традиционния си вид в 
цифрова среда.  
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КЛАВИРНИТЕ ОПУСИ НА ГРАФ ГЕЗА ЗИЧИ ЗА ЛЯВА РЪКА 

Борис Мирославов Мирчев 

 

KEYBOARD OPUSES (PIANO PIECES) BY GRAF (COUNT) GEZA 

ZICHY FOR THE LEFT HAND ALONE 

Boris Miroslavov Mirchev  

 
Summary: Established as an exotic branch of the mainstream piano literature 

(for two hands and more) around two centuries ago, left hand piano literature has gained 

reputation as a full blooded cultural phenomenon. This kind of piano pieces allow any 

concert pianist to display their craftmanship completely in an even more challenging 

way than the ordinary two hand pieces. As a matter of fact, some masterpieces have 

been written for the left hand alone: Prelude and Nocturne for the left hand alone op.9 

by Scriabin or Ravel’s piano concerto for the left hand alone. Count Geza Gichy 

definitely is one of the pioneers in this area both as composer and performer. Due to 

doctor Alexander Varro, the entire set of left hand piano opuses of count Gichy were 
published in Bulgaria, except his piano concerto. This edition is the base for our small 

research. 

Key words: piano literature for the left hand alone, Geza Zichy, Scriabin 

nocturne for the left hand, doctor Alexander Varro 

 

Клавирната литература за лява ръка е особен културен феномен, 
който от една страна е свързан неразривно с възникването, историческото 

развитие и еволюцията на клавирното изкуство като цяло, а от друга 

притежава специфични характеристики, които му позволяват да има 
пълнокръвен индивидуален „живот“, подчинен на собствена логика и 

закономерности. 

За повечето пианисти възникването на клавирните творби за лява 

ръка едва ли не „митологично“ са свързани с името на известния 
австрийски пианист Паул Витгенщайн (1887 – 1961). Трагичното събитие 

в неговия професионален живот, което за малко да сложи край на 

кариерата му на концертиращ музикант, е известно на всеки 
професионален или любител музикант – пианист. Той губи дясната си 

ръка в резултат на раняване на фронта през Първата Световна Война. Като 

функция на желанието на Витгенщайн да продължи да свири, се появяват 
произведения като концертите за лява ръка на Морис Равел и Сергей 

Прокофиев, поръчани лично от пианиста на двамата композитори.  

Чувството, че клавирните пиеси за лява ръка са едно рядко 

изключение, плод на извънредни житейски обстоятелства и следователно 
– лишени от принципна, идейна, емоционална, философска или 

естетическа сила неусетно се загнездват в подсъзнанието на 



 

TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA 

 

262 
 

практикуващите (концертиращи) артисти и в най-добрия случай се радват 

на „снизходителното“ им любопитство, като към „екзотично животно в 
зоопарка“. 

Възникването на този културен феномен всъщност има напълно 

логична база. Става дума на първо място за техническото развитие и 

усъвършенстване на клавишните инструменти и в частност „раждането“ 
на пианото. Появата на десния педал, осигуряващ едновременното 

прозвучаване на няколко тона, позволява създаването на илюзията за 

свирене с две ръце. Коментирайки концерта си за пиано, Равел казва: 
„Слушателят не бива да остане с чувството, че с две ръце може да се 

изсвири нещо повече“.  

Строго погледнато, факторите, обуславящи зараждането на 

клавирната литература за лява ръка са основно два: 
1) Здравословни фактори – когато поради някаква причина дясната 

ръка на пианиста не може повече да функционира нормално (Витгенщайн, 

Зичи ) и това принуждава музиканта да поръчва произведения, специално 
писани за лявата ръка. 

2) Необходимост от инструктивна (педагогическа) литература за 

подобряване на техническото развитие на лявата ръка, която по 
подразбиране се възприема като по-слабата, изоставаща в развитието си 

от дясната. 

Като пример за първия фактор отново трябва да се обърнем към 

Паул Витгенщайн, както и към творчеството на граф Геза Зичи. Във 
втория случай става дума за човек, който бидейки сам многообещаващ 

пианист, според неговите съвременници (според Лист), започва да 

композира за лява ръка и в този смисъл може да бъде разглеждан като 
един от пионерите в тази област. Самият Витгенщайн също не остава 

„пасивен“ наблюдател на възникването на литературата за лява ръка (по 

негова молба са написани от мнозина именити автори около 40 различни 
по жанровата си характеристика пиеси в това число „Концерт за пиано и 

оркестър“ на М. Равел, концерт за пиано номер 4 на С. Прокофиев, 

„Музика за пиано и оркестър“ оп. 29 на П. Хиндемит, Концерт за пиано в 

до диез мажор оп. 17 на Ерих Корнголд и др.), а се включва активно в 
творческия процес. Под неговото перо се появяват технически 

упражнения за лява ръка, етюди и транскрипции. 

Обективно погледнато, възникването и развитието на клавирната 
литература за лява ръка е функция от двата споменати вече фактора. 

През 19-ти в., когато се наблюдава разцветът на клавирното 

изпълнителско изкуство и набира огромна популярност фигурата на 

концертиращия инструменталист виртуоз (в случая пианист), 
композиторите започват да пишат все по-фрапантни и фамозни в 

техническо отношение пиеси, целящи да поразят съзнанието на 

публиката. Но сякаш незадоволени от това и гонещи още по-шокиращи 
предизвикателства, творците започват да създават произведения за лява 
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ръка не толкова поради здравословни или инструктивни (педагогически ) 

проблеми и нужди, а като инструменти, чрез които концертиращите 
виртуози да могат още по – отчетливо да изтъкнат изпълнителските си 

заложби и възможности, превръщайки свиренето на пиано в своеобразна 

форма на спортно състезание! 

Тук е времето да отбележим, че първият пианист и композитор, 
обърнал сериозно внимание на лявата ръка при ( без да е страдал от 

физически проблем) е чехът Александър Драйшок (1818–1869). Пианист 

виртуоз, професор в консерваторията в Санкт Петербург, Драйшок често 
включвал в концертните си програми собствените си „Вариации за пиано 

за лява ръка“ оп. 22. 

Кохортата от композитори, творили за лява ръка, е огромна и тук 

ще си позволим да споменем само някои имена и техни по-значими опуси: 

− Шарл Валентин Алкан (1813–1888) „Три концертни етюда“ оп. 76 

− Лудвиг Биркедал-Барфорд (1850–1937) „Три етюда за лява ръка“ оп. 
8; „Мелодични етюди за лява ръка“ оп. 19 

− Емил-Робер Бланше (1877–1943) „Тринадесет етюда за лява ръка“ 

оп. 53 

− Феликс Блуменфелд  (1863–1931) „Етюд за лява ръка“ оп. 36 

− Фердинандо Бонамичи (1827–1905) „34 мелодични етюда за лява 

ръка“ оп. 273 

− Луиза Шуке „Серенада за лява ръка“  

− Адолфо Фумагали (1828–1856) „Фантазия за лява ръка по Робер 
Дявола на Майербер“ 

− Мориц Мошковски (1854–1925) „12 етюда за лява ръка“ оп. 92 

− Леополд Годовски (1870–1938) „Елегия за лява ръка“, „Сюита за 

лява ръка“, „22 етюда транскрипция за лява ръка по Шопен“, „Шест 

валса – поеми за лява ръка“ и др. 
Граф Геза Зичи е роден на 23 юли, 1849 г. в Стара, днешна 

Словакия. На 14-годишна възраст по време на лов е прострелян в дясната 

ръка, което налага нейната ампутация. Въпреки това той продължава да 

се упражнява с лявата си ръка и постига ниво, което му позволява да 
изнася концерти в студентските си години. На практика няма учител по 

пиано, който да го напътства в необичайния стил на свирене, който  му се 

налага да практикува. Взима уроци по хармония и полифония 
(контрапункт).  

На 25.03.1873 г. Зичи среща Лист, който незабавно го включва в 

своя близък приятелски кръг. Унгарският композитор – виртуоз помага на 
Зичи да си организира концерти във Виена и Париж и го насърчава да 

започне самият той да композира.  

Граф Зичи концертира из Европа с голям успех. С малки 

изключения изпълнява предимно собствени композиции и транскрипции 
за лява ръка. Често се изявява в Австро–Унгария, Англия и Русия. В 
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Унгария взема дейно участие в администрирането на музикалния живот 

там в качеството си на президент на музикалното общество и освен това 
е интендант на операта в Будапеща. Паралелно с концертната му дейност, 

Зичи не спира да композира. Плод на творческата му дейност са първите 

в света соната, както и концерт за пиано и оркестър в ми бемол мажор 

(1902) (според доктор Александър Варо).  
Клавирните опуси на граф Зичи за лява ръка включват общо 23 

пиеси с различен жанр и форма. В България благодарение на доктор 

Александър Варо и под негова редакция всички те са издадени през 2008 
г. – Graf GEZA ZICHY COMPLETE WORKS FOR PIANO LEFT 

HAND Edited by ALEXANDER VARRO Private Edition Varna 2008 

Printed by HELIXPRESS Ltd. 

Първите 6 творби в сборника на доктор Варо са 6 етюда. Става дума 
за шест пиеси, условно обединени от жанра етюд, но освободени от 

всякакви условности на това понятие и най-вече неговата инструктивна 

природа, характерна например за повечето етюди на Карл Черни. Това са 
шест творби, като всяка една от тях е подвластна на определена жанрова, 

формална или национална характеристика. Първият етюд (посветен на 

Лист) представлява идилична по характер миниатюра в ла мажор, чийто 
жанров облик и характер на движението се определя съвсем ясно от 

заглавието и – Серенада. Вторият етюд, също миниатюра в проста 

триделна форма в ми мажор е изцяло потопен в атмосферата на енергично 

протичащо във времето Allegro vivace без емоционален контраст между 
дяловете. Третият етюд представлява елегантен валс, посветен на маркиза 

Аделе Палавичини – VALSE D’ADELE (линк към изпълненито на валса 

от пианиста Максим Зекини https://www.youtube.com/watch?v=PXmm-
aWP-C4). Четвъртата пиеса носи заглавието ETUDE в тоналност ми бемол 

мажор в сложна триделна форма с преобладаващо движение в разложени 

арпежирани пасажи и октавна техника, подчинени на едно общо темпо – 
настроение – andante. Петият етюд в тоналност ла бемол мажор е една 

широко разгърната по форма и динамично развита в драматургичен план 

унгарска рапсодия. Рапсодията се състои от четири контрастни по 

характер дяла, като във всеки от тях преобладава определен тип фактура 
и клавирна техника. Етюдът предствлява значително техническо 

предизвикателство пред изпълнителя. Последната пиеса, етюд номер 6, е 

транскрипция по известната песен на Франц Шуберт „Горски цар“ и 
представлява изключителна сложност за изпълнението си, породено от 

октавно движение в бързо темпо  (линк към изпълнението на бразилския 

пианист Артур Чимиро https://www.youtube.com/watch?v=n55pEu4YgSI). 

След шестте етюда, в изданието на доктор Варо е публикувана 
втора поредица от кратки творби, отново обединени от условното 

жанрово обозначение етюди, този път четири на брой. В случая по наше 

мнение отново става въпрос за самостоятелни, характеристични 
миниатюри, всяка притежаваща своя индивидуална и неповторима 

https://www.youtube.com/watch?v=PXmm-aWP-C4
https://www.youtube.com/watch?v=PXmm-aWP-C4
https://www.youtube.com/watch?v=n55pEu4YgSI
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емоционална атмосфера, отразена в заглавието! Номер едно е бляскав 

концертен етюд (Etude de concert) в ми мажор в триделна форма с 
преобладаващо стремително движение в акорди и октави и 

представляващ значително техническо предизвикателство. Вторият етюд 

е миниатюра в духа на шеговито капричо (Capriccio). Третата пиеса 

продължава настроението на капричото, но в проста двуделна форма с 
реприза (тоналност ре бемол мажор), която е  идейно, емоционално и 

драматургично обединена от непретенциозното авторово определение 

Allegretto grazioso. Тук композиторът въвежда елемент на слаб контраст 
под формата на редуване на щрихи стакато и легато. Характерно за тази 

миниатюра е движението в двойни ноти в първия дял. Четвъртата 

миниатюра затвърждава лекотата и безгрижието на предходните два 

етюда и ни потопява в атмосферата на виенското удоволствие (Wiener 
spasse), като тук триделният размер е фин намек за виенски валс с шеговит 

характер, подчертан от преобладаващото леко стакато! 

Сборникът на доктор Варо включва още 13 пиеси в различен жанр, 
в това число много транскрипции на вече известни произведения като 

„Фантазия по Танхойзер“ на Вагнер, „Ракоци“ по Ракоци марш на Щраус 

или „Шакона“ по Шакона за цигулка в ре минор на Бах и „Liebestraum“ 
номер 3 по Лист, като всички те поставят значителни технически и 

художествени проблеми пред пианистите  и биха били пълноценно 

допълнение към стандартния репертоар на съвременните концертиращи 

музиканти! 
Настоящата кратка статия има за цел само да открехне вратата към 

творчеството на граф Геза Зичи за лява ръка и е с намерение да сложи 

началото на поредица от подобни материали, които максимално пълно да 
коментират опусите на граф Зичи от гледна точка на художествените, 

естетически, технически и интерпретационни проблеми, които те 

представят на артистите – пианисти! 
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KАМЕРНО-ВОКАЛЕН ЦИКЪЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ НА 

СМЪРТТА” ОТ М. МУСОРГСКИ − ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ 

Елвира Тодорова Матева 

 

CHAMBER-VOCAL CYCLE "SONGS AND DANCES OF DEATH" 

BY M. MUSSORGSKY – A HISTORY OF CREATION 

Elvira Todorova Mateva 

 
Abstract: The study of the creative creation of any work of art is connected with 

a deeper understanding and conscious interpretation of it. Discovering answers that 

clarify the questions of when, where, why and how are an important stage in learning 

about the authentic essence of the work. By exploring the historical details of the 
creative process delves into the deeper layers of the intimate psychological world of the 

creator. This development synthesizes the historically existing information about the 

process of creation of the vocal cycle "Songs and Dances of Death" by M. Mussorgsky, 

one of the emblematic works built on the medieval stylistics of "Danse macabre". 

Key words: M. Mussorgsky, vocal cycle Songs and Dances of Death, historical 

information, Danse macabre  

 

Модест Мусоргски е от тези творци, които не са оставили много 

писмени лични документи и бележки. Източниците, от които се сглобява 

неговият творчески и житейски портрет, са лаконичната автобиографична 

записка, личната му кореспонденция (не изцяло запазена), биографични и 
автобиографични творби на неговите съвременници, в които те споделят 

спомени за композитора. Историческият обзор на генезиса на камерно-

вокалния цикъл „Песни и танци на смъртта” е изграден от 
фрагментираната информация, предоставена в тези  публикации.  

Първата историко-фактологична корелация между творческите 

сюжетно-композиционни търсения и специфичната средновековна 
алегория „Danse macabre” („Танц на смъртта”) Мусоргски изявява, когато 

е на 17 години. Елементи и символи на макабрената сюжетност се 

проявяват в първия негов опит за композиране на опера. Изборът му е 

готическият черен роман на В. Юго „Хан Исландеца” (1856). В него 
свиреп убиец пие вода от човешки черепи, видимото и невидимото, 

смъртта и живота се сливат в реалистични картини. Друга творба, в която 

се откриват семантични връзки със средновековната стилистика, е 
симфоничната картина „Нощ на голия връх”. В своята автобиография 

„Летопис на моя музикален живот” Римски-Корсаков пише: „През сезона 

1866-1867 г. се сближих доста с Мусоргски… Струва ми се, че тогава 
той ми изсвири своята фантазия «Иванова нощ» за пиано и оркестър, 

замислена под влияние на «Danse macabre»” (Rimski-Korsakov, 1978, p. 77-
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78). Знае се, че „Нощ на голия връх”, завършена в 1867 г. след множество 

трансформации, е повлияна от  драмата на Г. Ф. Менгден (1836-1902) 
„Вещицата” (не е запазена). Написаното от Корсаков: „замислен под 

влияние на «Danse macabre»” е доказателство за художествените търсения 

на Мусоргски в стиловото и съдържателно интерпретиране на темата от 

средновековния сюжет в музиката. 
Интересът на Мусоргски към средновековния макабрен сюжет 

безусловно е повлиян  от двата „Танца на смъртта” – на Лист и на Сен-

Санс. От творбата на Сен-Санс е силно разочарован, дори  е остро 
критичен. В писмо до В.Стасов той споделя: „Какво прави m-r de Saint-

Saens? Разполага с камерна миниатюра и стига дотам, че разкрива в 

богати оркестрови сили дребни мисли, вдъхновени от дребен 

стихотворец, и нарича това дребно нещо «Danse macabre»!” (Orlov, 
Pekelis ed., 1971, p. 207) . Диаметрално противоположно е мнението му за 

листовския Totentanz. В друго свое писмо до известния критик пише: 

„Мистичната картина «Танц на смъртта» върху църковната тема 
върху  «божия гняв» във формата на вариации може да се роди от 

главата на смелия европеец  Лист…и този смел европеец доказа 

художественото родство на пианото с оркестъра именно в «Танца на 
смъртта»” (Orlov, Pekelis ed., 1971, p. 156).  

През 1874-та, една година преди създаването на първите песни от 

вокалния цикъл „Песни и танци на смъртта”, Мусоргски създава поредица 

от произведения, свързани с по-дълбоки трагични душевни пластове. 
Такива са: клавирният цикъл „Картини от една изложба”, композиран в 

памет на художника и архитекта В. Хартман; вокалната балада 

„Забравен”, повлияна от едноименната картината на В. Верешчагин 
(унищожена лично от художника); „Надгробно писмо” (незавършен 

романс), посветен на скоро починалата духовно близка приятелка Н. 

Опочинина. 
Средата на 70-те години на XIX век е труден период за композитора. 

Наранен от нарастващото отчуждение и разногласия с членовете на 

„Петорката”, болката  от загубата на близки приятели, острите критики 

към операта „Борис Годунов”, неразбиране на творчеството му, всичко, 
което генерира динамиката на творческия му гений като че ли се срутва и 

е настъпил момент за философски размисли. Това са години, в които 

комизмът и сатирата в творчеството му отстъпват, за да се прояви 
драматизмът на общочовешките и житейски фаталности. В този контекст 

на жизнена презентация вокалният цикъл „Песни и танци на смъртта” се 

явява огледало на емоционалните и душевни светоусещания на 

композитора. 
Вокалният цикъл „Песни и танци на смъртта” е различно 

реализиращо се произведение върху темата за смъртта. Основа на сюжета 

е средновековната макабрена тематика „Dance macabre”, но „Мусоргски е 
бил увлечен и заинтересован от задачата да вложи реалистично 
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съдържание в средновековната алегория” (Vasina-Grossman, 1956, p. 

205). 
Основният извор, от който може да се черпи информация за 

създаването на цикъла песни, е биографичният очерк на Вл. Стасов 

„Модест Петрович Мусоргски”, създаден в 1881 г. Според написаното в 

него идеен „родител” на цикъла се явява самият известен критик. Той 
пише: „Тази последна задача („Песни и танци на смъртта”) беше 

предложена от мен; гр. А. А. Голенищев-Кутузов, приятел на Мусоргски 

и живеещ с него в една и съща квартира през 1874-1875 г., написа 
текста, а музиката написа Мусоргски” (Stasov).  

Мусоргски високо цени и уважава В. Стасов, личност, с която 

композиторът до последния си ден споделя и обсъжда творческите си  

намерения. Мнението си за поетичния дар на Голенишчев-Кутузов 
Мусоргски изразява в писмо до Стасов: „След Пушкин и Лермонтов не 

съм срещнал това, което срещнах в Кутузов ... В Кутузов почти 

навсякъде блика искреност, почти навсякъде се усеща свежестта на 
добро топло утро, с несравнимата техника, естествена за него” (Orlov, 

Pekelis ed., 1971, p. 149). По стихове на поета Мусоргски създава едни от 

значимите свои камерно-вокални творби (вокален цикъл „Без слънце”, 
„Забравен”) и с въодушевление се заема за съвместния проект.              

Идеята на В. Стасов за сюжетната основа на „Песни и танци на 

смъртта” съответства на средновековната традиция „Danse macabre”, 

която изобразява „партниращи, танцуващи” двойки, състоящи се от 
скелети (олицетворение на смъртта) и живи хора. В тези композиции 

основният идеен акцент е внезапната и неумолима същност на смъртта. 

Смъртта, която не избира възраст, социални прослойки, време и място за 
своята предопределеност, безразлична и отчуждена в своята 

непреклонност и безжалостност. „Danse macabre” е най-известният и 

разпространен сюжет в Късното средновековие и Ранния ренесанс. 
Алегоричната концепция за всеобхватната и изравняваща сила на смъртта 

се разкрива чрез пространствената визуална презентация на шествие, 

състоящо се от оформени двукомпоненти ядра – танцуващите смърт и 

човешки персонажи, подредени в йерархичен ред – от папата и 
императора до най-ниския социален слой, просяка и сиромаха. Този 

„танц” е съпроводен от  разговор, в куплетна форма, между смъртта и 

всеки участник в хороводната процесия. 
В биографичния очерк „Модест Петрович Мусоргски” В. Стасов 

пише: „Освен тези четири („Приспивна”, „Серенада”, „Трепак”, 

„Пълководец”), предложих и други теми; смърт на строг фанатичен 

монах в килията си при далечни удари на камбани; смъртта на 
политически изгнаник, който се завръща обратно и загива във вълните 

виждайки родината си; смъртта на млада жена, умираща сред спомени 

за любовта и последния прелестен бал, и накрая, няколко други теми.” 
(Stasov). Върху макабрената тема известният критик  има собствен поглед 
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и художествено-образна визия. В средновековната алегория вижда 

възможност да се интегрират исторически събития от руския национален 
колорит. В писмо до Голенищев-Кутузов той предлага разнообразие на 

сюжетните действия, изградени върху руската история: „Не можем ли да 

направим войната не настоящата, а древно-руската, на езичниците- 

руснаци, срещу печенегите, половците или когото искате! В крайна 
сметка това би ви дало веднага нови цветове”; „Като цяло бих 

предложил сцените да са от различни епохи. Това е по-разнообразно, по-

богато и по–благодарно…” (Vasina-Grossman, 1956, p. 205).  
Свидетелство, което потвърждава руските корени на 

първоначалния замисъл, е заглавието на цикъла, споменато в 

автобиографичната записка на Мусоргски: „Danse macabre russe” (Orlov, 

Pekelis ed., 1971, p. 269). Но в процеса на творческа реализация на 
вокалния цикъл настъпва обрат. Създава се произведение рисуващо 

обобщаващия и универсален образ на смъртта, не ограничен от 

конкретиката на исторически места и събития с национален колорит, а 
кондензиран в типичната общочовешка събитийност на краен 

антагонизъм – живот – смърт.  Върху мистичния алегоричен сюжет 

изпъква трагизмът на реални музикални картини. Промяната в 
семантичната образност  трансформира и заглавието на творбата. „Скъпи 

мой приятелю Арсений, - пише Мусоргски на Голенищев-Кутузов - 

първото ни издание на «Макабра» приключи, за днес е написана 

Серенада…Мисля, че ще се съгласите с най-простите заглавия, които 
трябва да бъдат дадени на новия ни албум… Нарекох новото дете - 

албума «Тя»… вие и аз «разорахме» албума - «Без слънце» и орем албума 

- «Тя»” (Orlov, Pekelis ed., 1971, p. 191).  
Кое подтиква композитора да промени заглавието на цикъла, което 

ни е познато днес – „Песни и танци на смъртта”? В руския език (както в 

българския език) думата „смърт” е в женски род, т.е. смъртта се 
идентифицира с образа на жена – „Она” (Тя), което е причина Мусоргски 

да предложи това заглавие в писмото си до Голенишчев-Кутузов. Но 

сюжетната драматургия на всяка песен дава широко поле на 

мултиконтекст на образната същност на смъртта и рисува протагониста с 
различна „визуална” и смислова характеристика. Ако смъртта в 

„Приспивна” е персонифицирана в образа на дойка, в „Трепак” 

олицетворява природната стихия, то в „Серенада” се презентира в лицето 
на трубадур, свирещ под прозореца на своята любима. В последната песен 

смъртта е пълководец на убитите войници на бойното поле. Тази 

многоликост на образа на протагониста смърт „налага” избор на по-

неутрално и обединяващо заглавие. 
Творческата идейна „архитектура” на цикъла „Песни и танци на 

смъртта”  разкрива желанието за разработването на широка галерия от 

разнообразни и характерни образи, което отбелязва В. Стасов в 
биографичния очерк за Мусоргски. Също така, сред запазените тетрадки-
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чернови на Голенишчев-Кутузов до предварителния ескиз на 

стихотворението „Трепак” („Мужик”) са изписани 12 заглавия: 
1. Богаташ (Богач) 2. Пролетарий (Пролетарий) 3. Болна жена 

(Больная барыня) 4. Високопоставен служител (Сановник) 5. Цар (Царь) 

6. Младо момиче (Молодая девушка) 7. Селянин (Мужичок) 8. Монах 

(Монах)  9. Дете (Ребенок) 10. Търговец (Купец) 11. Свещеник (Поп) 12. 
Поет (Поэт) (Orlov, Pekelis ed., 1971, p. 191) 

Може да се предположи, че тези заглавия са записани по 

предложения, направени от Стасов (част от тях са споменати в 
биографичния очерк „Модест П. Мусоргски”), но по-вероятно е да са 

компилация от идеите на критика и на Голенишчев-Кутузов в 

сътрудничество с Мусоргски. Думите Богаташ, Пролетарий, Селянин са 

отбелязани в ръкописа със специални знаци (пред 1, 2, 7). Тяхното 
идеологическо послание загатва за идейна намеса на композитора, силно 

съпричастен към несгодите на обикновения човек и критично отнасящ се 

към руската действителност. Другите теми за песните – цар, свещеник, 
монах, търговец и т.н. съответстват на социалния статус, характерен за 

средновековната сюжетност.  

Известна е дарбата на Мусоргски в сферата на поезията. 
Композиторът създава текстове към своите опери (с изключение на 

„Женитба”)  и за много от романсите си (вокалният цикъл „Детска”, 

„Надгробно писмо”, „Раек”, „Светик Савишна”, „Коза” и др.). „Разбира 

се, в «Борис Годунов» и «Сорочински панаир» много и в идеите, и в текста 
е от Пушкин и Гогол. Въпреки това и в тези произведения и особено в 

«Борис Годунов» се проявява могъщата и оригинална воля на гениалния 

композитор” (Orlov, Pekelis ed., 1972, p. 6). Неговият драматургичен и 
режисьорски талант, комбиниран с поетичната му дарба, е основание, 

което позволява да се предположи, че освен редакторската намеса при 

„обличането” на думите с музика, Мусоргски активно е участвал в 
сюжетното и драматургично изграждане на творбите. В този творчески 

процес работата върху литературния и музикалния текст се изгражда 

почти паралелно, за разлика от другите творби (вокален цикъл „Без 

слънце”, „Забравен”), където Мусоргски използва вече готови 
стихотворения на Голенишчев-Кутузов.    

Първата създадена творба от вокалния цикъл е песента „Трепак”. Тя 

е посветена на големия руски бас Осип А. Петров, първият изпълнител на 
партията на Борис от операта „Борис Годунов”. По свидетелство на В. 

Стасов  е завършена на 17.02.1875 г. Поради своето „първенство”, тази 

творба е най-близка до замисъла на критика за руски сюжетно-образен 

характер. Може да се предположи, че под влияние на семантичното 
значение на първата дума „danse” (танц) от словосъчетанието „Danse 

macabre”, Мусоргски  използва руски народен танц (трепак − стар руски 

танц, в бързо темпо и двувременен размер) за изграждане на национална 

образна картина, а изборът на типичен руски персонаж − пиян селянин от 
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А. Голенишчев-Кутузов,  определя социалната насоченост на сюжета. Но 

в тази конкретика  на руския колорит и социален подтекст,  трагичната 
съдба на обикновения човек се трансформира във философско 

обобщение. В.А. Васина-Гросман отбелязва, че „Съдбата на пияния мъж 

в това време не е индивидуална, а социално състояние” (Vasina-Grossman, 

1956, p. 208) и в тази социално обобщена образност творците на „Песни и 
танци на смъртта” откриват основата, импулса на новите си търсения, 

развивайки ги в следващите части на цикъла. Макабрената  сюжетност е 

смисловата база, върху която се изграждат универсално значими звуко-
изобразителни картини. Поетът и композиторът надграждат традициите 

на „Макабра” и насочват своите търсения към реална образност с 

акцентиране на емоционално-психологическата изразност. 

Песента „Трепак” е единствената песен от вокалния цикъл, в която 
танцувалния жанр е основа на сюжетната драматургия. В следващите 

пиеси - „Приспивна” и „Серенада”, Мусоргски изгражда драматургията 

на мрачните картини, използвайки  песенни жанрове. Краткият срок, в 
който са създадени (композирани са в рамките на един месец), 

свидетелства за големия ентусиазъм, с който работят творците. 

„Приспивна” е завършена на 14 април 1875 г. и е посветена на Анна 
Петрова-Воробьова (съпруга на О. Петров), „Серенада” на 11 май 1875 г., 

посветена на Людмила Глинка-Шестакова (датите са по биографичния 

очерк за Мусоргски от В. Стасов). 

Интересен аспект в историческото изследване на творческия 
генезис на цикъла е неговата структурна организация. Със завършването 

на „Серенада” у Мусоргски  се очертава драматургичният план на цикъла. 

В писмото до Голенишчев-Кутузов от 11 май Мусоргски пише: „Първият 
брой ще бъде публикуван (надявам се) в този ред: 1,«Приспивна» песен, 2, 

«Серенада» и 3, «Трепак»” (Orlov, Pekelis ed., 1971, p. 191). Тази 

последователност на песните е обединена чрез пространственото 
разгръщане на фоновия декор. От интимната камерност на малката стая 

(„Приспивна”), през разширяващото се пространство на градската 

атмосфера  („Серенада”) до природната картина на горския пейзаж 

(„Трепак”). Принципът на градация продължава и към последната песен 
„Пълководец” (създадена две години по-късно в 1877 г.), в която 

сюжетното действие на макабрената картина се разгръща в 

пространството на бойното поле. Тя се явява квинтесенцията на цикъла. 
В нея драматичната и драматургична концентрация достига своя апотеоз 

на обобщеност и универсалност, изобразен чрез сцената на  компактна 

общочовешка  трагедия. 

Мусоргски възнамерява да издаде първият албум на цикъла 
(състоящ се от трите песни) и да продължи с работата върху следващия. 

Но както споделя Стасов „…Мусоргски, макар и изключително доволен 

от тях (сюжетите предложени от критика), нямаше време да ги изпълни, 
само ми свиреше някои откъси оттам” (Stasov).  
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Минават две години между създаването на първите три и появата 

на последната песен на вокалния цикъл „Пълководец”. Единственият 
запазен документ, споменаващ творбата, е писмо на Мусоргски до поета 

с дата 5-6 юни 1877 г.: „Скъпи приятелю Арсений, днес не мога, но утре, 

направо от службата, съм твой и не сам, а с нашия «командир»” (Orlov, 

Pekelis ed., 1971, p. 229).   
Литературната основа, върху която Мусоргски изгражда мащабния 

и грандиозен финал на вокалния цикъл, е поемата „Триумф на смъртта”. 

Заглавието и семантично-съдържателната образност на стихотворението 
е в синхронна връзка с иконографския сюжет „Триумф на смъртта”, 

зародил се в XIV век в Италия. В поемата на Голенищев-Кутузов, както в  

средновековната визуална алегория, смисловият акцент не е върху 

индивидуалната смърт, а върху гибелта на широк слой от хора, т.е.  
колективната гибел. Различието между тях (средновековната презентация 

и стихотворението на поета) е в причинно-следствената  неизбежност. 

Ако в средновековния „Триумф на смъртта” поводът за апокалиптичната 
образност е чумната епидемия (според повечето изследователи 

медиависти), т.е.  външно явление, то в творбата на Голенищев-Кутузов 

това е войната, нерационалната деструктивна човешка същност, водеща 
до масова смърт. Тя не е неочаквана и непредвидима, какъвто е 

смисловият контекст в средновековната алегория, тя е предизвикана и 

очаквана. В „Пълководец” поетът и композиторът реализират най-

драматично наситения и всеобхватен макабрен образ в цикъла, победа – 
апотеоз на триумфиращата смърт.    

Песента „Пълководец” е посветена на Голенишчев-Кутузов, 

съавтор, сътворец на вокалния цикъл „Песни и танци на смъртта”, един от 
„бисерите” сред световните камерно-вокални шедьоври. По този начин 

Мусоргски изразява своето уважение и признание към Голенишчев-

Кутузов, вдъхновител на музикалното въображение на композитора.  
Историческото изследване на генезиса на вокалния цикъл „Песни и 

танци на смъртта” и обстоятелствата в живота на Мусоргски, които са 

свързани с обръщането към тематиката „Danse macabre”, спомагат за по-

задълбоченото вникване, разбиране и интерпретация на творбата. От 
синтезираната „генеалогия” на произведението се установява близкото 

сюжетно родство между средновековната макабрена алегория и вокалния 

цикъл. Открива се структурна взаимовръзка между серията гравюри на 
Ханс Холбайн „Танци на смъртта” и произведението на Мусоргски и  

Голенишчев-Кутузов. И двете творби са изградени като серия от отделни 

картини, обединени от главната героиня-смъртта. Няма исторически 

сведения дали авторите на цикъла  са познавали творбите на Х. Холбайн 
или други образци на средновековната алегория. В. Стасов, изключително 

ерудирана личност, изкуствовед, музикален и художествен критик,  

работи в обществената библиотека в Петербург. Като неин служител, той 
често пътува на семинари и срещи из Европа и може да се предположи, че 
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не един път е виждал оригиналните изображения на макбрената 

иконография, както и възможността да се запознае с творбите на Дюрер и 
Холбайн. Мусоргски също е известен със своята начетеност и 

осведоменост. Ако се вземе като отправна точка работата на композитора 

върху либретата на оперите „Борис Годунов” и „Хованщина”, неговата 

настойчивост да навлезе и изясни всеки детайл от сюжетната историческа 
драматургия, аналогично може да се предположи, че не  познава само 

музикалните презентации  на Лист и Сен-Санс, но задълбочено е изучавал  

спецификите и многообразието на визуалното средновековно 
съдържание. Иновационен аспект във вокалния цикъл е концентрираната 

художествено-реалистична музикална изразност. За разлика от 

средновековната „Макабра”, където се набляга на социалния статус на 

персонажите, тук се акцентира на психологическата ситуация и 
наситената емоционална интензивност на музикално-драматургичната 

изобразителност, с което се засилва динамичното въздействие на 

тематиката. Образът на протагониста се трансформира всъщност с 
разнохарактерни „обективизирани” човешки качества. Смъртта е 

представена в образи от „плът и кръв”, което насища емоционално-

асоциативното напрежение.  
Въпреки вдъхновението на композитора и бързината, с която 

създава песните, цикълът се състои само от четири части. Когато 

Шостакович оркестрира „Песни и танци на смъртта”, му „хрумва 

мисълта, че може би то има този малък «недостатък»,че е … кратко: 
целият цикъл съдържа само четири номера” (Shostakovich, 1975, p. 274). 

Желанието за по-голяма палитра от образи, за което свидетелстват и 

Стасов, и Мусоргски, не се осъществява, но е създадена творба в 
световното музикално наследство, която е емблематична за високо-

художествена презентация на средновековната сюжетност „Danse 

macabre”. 
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New books 

Нови книги 
 

ИНТЕРАКТИВНИ ЗАНИМАНИЯ С ИЗКУСТВО В НЕФОРМАЛНА 

СРЕДА  

Ани Димова Златева 

 

Монографията разглежда особеностите 

на организацията и провеждането на 

интерактивни занимания с изкуство в 
неформална среда.  В теоретичен план са 

изяснени и представени основните принципи 

на обучение в неформална среда и приложими 
за този вид обучение практики и подходи. 

Представен е въпросът за възникването и 

концепцията на неформалното образование, 

както и основни принципи на обучението в 
неформална среда.  Описани са основни 

практики и подходи в неформалното 

образование. Представени са в исторически 
план традициите при прилагането на различни 

форми на неформално образование в България като основно място е 

отделено на читалищата дейност. Изяснен е начина на използване на 
неформалното образование в музейна и галерийна среда и основната роля, 

която музейната педагогика има при неговото прилагане.  В частност е 

представено неформалното образование при обучението и заниманието с 

визуални изкуства и развитието на занимания с изобразителни изкуства в 
неформална среда в България. 

Във втора част са представени различни форми на интерактивни 

занимания с изкуство. Описани са интерактивни занимания с изкуство в 
популярна градска среда, представени са резултатите от тези занимания и 

са анализирани резултатите, получени в следствие на тяхното 

провеждане. Споделен е опит от прилагането интерактивни занимания и 
техните педагогическите аспекти на комуникация с визуалното изкуство 

в музейна среда. Предложен е сравнителен анализ на резултати от 

интерактивни неформални занимания с изкуство в реална, електронна и 

хибридна среда. 
 

Златева, А. (2022). Интерактивни занимания с изкуство в неформална 

среда. Стара Загора: Академично издателство на Тракийски 
университет, 282 с. ISBN: 978-954-338-193-7 

 

проф. д-р Ани Димова Златева  
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New books 

Нови книги 
 

ДЕТСКИТЕ ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЦЕЛЕВИ, СЪДЪРЖАТЕЛЕН И 

ДИАГНОСТИЧЕН КОНТЕКСТ 

Веселина Георгиева Иванова 

 

Обхватът от въпроси и проблеми в 

книгата засягат значимостта на  детската 

подвижна игра на подход, средство, 
метод, форма, критерий за постигане 

целите на съвременното предучилищно 

образование – развитието и 
благополучието на всяко дете при 

подготовката и реализацията му в 

променящите се условия на настоящето и 

бъдещето. 
В отделните й части са представени 

различни концепции за връзката между 

двигателната дейност, играта и 
образованието; становища за произхода, 

същността и ролята на играта за човека в 

нейната биологична и социална 

обусловеност; проявата и разгръщането на 
различните й функции при педагогическите взаимодействия, чиято 

основа е; визия за операционализиране и откриване на възможности за 

пълноценно формиране и развиване на двигателните компетенции в 
процеса на двигателното обучение на децата; за диагностика на 

моториката; за социализацията на децата в детската общност.  

Изданието е адресирано към всички, интересуващи се от 
предучилищното образование, бъдещи и действащи детски педагози, 

търсещи отправен ориентир към разбирането и подпомагането на 

светооткривателството на детето чрез игри. 

 

Иванова, В. (2022). Детските подвижни игри в целеви, съдържателен и 

диагностичен контекст. Стара Загора: Академично издателство на 

Тракийски университет, 113 с. ISBN:978-954-314-106-7 

 

проф. д-р Веселина Георгиева Иванова 
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New books 

Нови книги 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Веселина Георгиева Иванова 

 

Учебникът „Теория и методика на 

физическото възпитание в 

предучилищна възраст“ е разработен в 

съответствие с учебно-програмните 

документи на Тракийски университет и 

съвременната визия за ефективно 

двигателно обучение в детската градина.  

Първата му част запознава с 

научните проблеми на теорията на 

физическото възпитание като 

обществено явление, с нейния предмет, 

задачи, съдържание, средства, методи. 

Поставен е акцент върху основните 

дидактически функции на педагога при 

поетапното формиране на двигателните 

умения и навици. 

Във втората част са конкретизирани методически насоки за 

организацията и провеждането на формите на физическото възпитание в 

детската градина с предложени примерни модели на двигателно 

съдържание за отделните възрастови групи. 

 

Иванова, В. (2022). Теория и методика на физическото възпитание в 

предучилищна възраст. Учебник за студентите от Тракийски 

университет. Стара Загора: Академично издателство на Тракийски 

университет. 221 с. ISBN: 978-954-314-105-0 

 

проф. д-р Веселина Георгиева Иванова 
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New books 

Нови книги 
 

 

 

ФАБРИКА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ 

Милена Ивова Илиева 

Венета Косева Узунова 

 

 

Монографията представя теории и 

практики на социално-емоционалното 

учене, приложено в мултикултурната 

класна стая. Модулите, които са 

представени като педагогически 

експеримент, са съвместен авторски труд на 

доц. д-р Милена Ивова Илиева и доц. д-р 

Венета Косева Узунова. Те са част от 

дейностите по проект „Фабрика за 

постижения“, реализирано от сдружение с 

нестопанска цел „Свят без граници“- Стара 

Загора. 

 

 

 

Илиева, М., Узунова, В. (2022). Фабрика за постижения. Педагогически 

опит в прилагането на социално-емоционално учене в мултикултурна 

образователна среда (1-4 клас). Стара Загора: Академично издателство 

на Тракийски университет.  ISBN 978-954-691-100-1 

 

доц. д-р Милена Ивова Илиева  

доц. д-р Венета Косева Узунова   
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New books 

Нови книги 
 

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

Аксения Бориславова Тилева 

 
 

Книгата разглежда механизмите и 

инструментите за самооценка на труда на 

учителите от детските градини.  В 

контекста на образователните политики за 

непрекъснато повишаване на качеството 

на образованието чрез увеличаване на 

инвестициите в системата, включително 

за възнаграждения на учителите и 

модернизиране на образователна среда е 

необоснована тенденцията за понижаване 

на образователните резултати. Един от 

управленските подходи, който може да се 

приложи до разработването и влизането в 

сила на ДОС за качество на образованието е прилагането на разработените 

карти за самооценка на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учителите от детските градини. За подпомагане и обективизиране на 

контролната дейност на директорите  се предлага Рамка за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите, която 

отразява всички нормативни изисквания на българското законодателство, 

действащо към момента. Предложен е и механизъм за прилагане на 

инструментариума, като е описана процедура реализирана в конкретна 

детска градина и са изведени изводи и препоръки. 

 
 

Тилева, А. (2022). Оценяване и самооценяване на учителите от 

детските градини. Стара Загора: Академично издателство на 

Тракийски университет, Казанлък: Лукс Принт.  ISBN 978-619-7487-

23-7 

 

доц. д-р Аксения Бориславова Тилева  
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New books 

Нови книги 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Аксения Бориславова Тилева 

 

 

Монографията разглежда в своята 

многоаспектност въпроса за влиянието 

на образователната среда  върху 

развитието на децата от детските 

градини и управленските подходи, които 

способстват създаването и 

организацията на развиваща, 

подкрепяща, приобщаваща, безопасна, 

мултикултурна и интерактивна 

образователна среда. Фокусът е върху  

стратегическите или управленските 

решения, които може да предприеме 

директор на детска градина, за да 

постигне в максимална степен 

ефективност, чрез дейности и подходи, ориентирани към постигане на 

институционалните цели.  

Управлението на съвкупността от условия, фактори и елементи, 

които гарантират ефективно потичане на образователния процес и 

активното взаимодействие на всички заинтересовани страни е обект на 

образователни политики на всички нива, а постигането на 

стратегическите цели във всяка отделна детска градина зависи от 

мотивацията и компетентността на органите на управление – директор и 

педагогически съвет. 

 

Тилева, А. (2022). Управление на ефективна образователна среда в 

детската градина. Стара Загора: Академично издателство на 

Тракийски университет, Казанлък: Лукс Принт.  ISBN 978-619-7487-

25-1 

 

доц. д-р Аксения Бориславова Тилева  
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New books 

Нови книги 
 

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ: 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ 

Галена Тодорова Терзиева 

 

 

Монографията разглежда 

релацията ключова компетентност за 

здравословен начин на живот и спорт – 

професионална компетентност на 

началния учител в сферата на 

здравното образование. 

Анализират се моментните нива 

на здравните знания и изградените 

здравни умения, превърнати в навици, 

на студентите от специалност 

„Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ (ПНУП), ОКС 

„бакалавър“ и „магистър“, както и 

„Начална училищна педагогика с чужд 

език“ (НУПЧЕ), ОКС „бакалавър“, 

като се определя отношението им към 

здравето и се правят изводи относно тяхното личностно и професионално 

поведение като бъдещи начални учители. 

Изданието представлява интерес за всички, които се интересуват от 

проблемите на здравното образование най-вече в контекста на 

физическото възпитание и спорта. 

 

Терзиева, Г. (2022). Здравно образование и физическо възпитание: 

Компетентност на студенти педагози. Стара Загора: Академично 

издателство на Тракийски университет.158с. ISBN: 978-954-314-107-4 

 

доц. д-р Галена Тодорова Терзиева 
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New books 

Нови книги 

 

СПОРТНО-АНИМАЦИОННАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

ПЕДАГОГА 

Донка Динчева  Желева-Терзиева 

 

Написването на монографичния труд е 

провокирано от проблема за хиподинамията 

в съвременното общество и търсене на 

възможности за повишаване двигателната 

активност на подрастващото поколение чрез 

формиране на спортно-анимационна 

компетентност при педагозите. Теоретичната 

част поставя акцент върху професионално-

педагогическата компетентност и спортната 

анимация. Представен е академичният 

профил на педагога като спортен аниматор. 

Диагностичните критерии и показатели на 

изследването са част от методологическите 

компоненти на концепцията, а методическите аспекти включват авторов 

системно-структурен подход при формиране спортно-анимационната 

компетентност на педагога, използваните методи и организацията на 

изследването. В последната глава на монографията са представени и 

анализирани резултатите от изследването, потвърждаващи 

формулираните хипотези. 

 

 

Желева-Терзиева, Д. (2022). Спортно-анимационната компетентност 

на педагога. Стара Загора: Академично издателство на Тракийски 

университет, Печат Лукс принт, 154 с. ISBN: 978-954-314-108-1 

 

ас. д-р Донка Динчева  Желева-Терзиева 
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New books 

Нови книги 
 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА 

СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

Мария Петрова Темникова, Дияна Паскалева Георгиева, Мариан 

Георгиева Делчев, Цвета Апостолова Делчева, Милен Вълчев 

Димитров, Донка Динчева Желева-Терзиева, Ани Димова Златева, 

Веселина Георгиева Иванова, Румяна Илчева Неминска, Ваня 

Атанасова Петрова, Десислава Илчева Сидерова, Галена Терзиева, 

Катя Божидарова Гюрковска-Тинева 

 

 

 Монографията „Компетентностен 

подход в обучението на студенти от 

педагогически специалности“ е продукт 

на творческите търсения на екипа 

преподаватели от Педагогически 

факултет, Тракийски университет – град 

Стара Загора. 

На базата на съвременните научно-

теоретични основи, както и на 

изследваните успешни практики, 

свързани с практическата подготовка на 

студентите педагози, в книгата са 

концептуализирани подходи за 

формиране професионална компетентност при бъдещите педагози 

съобразно спецификата на образователната област. 

Чрез представените изследователски визии на авторите в контекста на 

компетентностния подход се подпомага практическото обучение на 

студентите, свързано с хоспитирането, текущата и преддипломната 

практика, които са важна част от цялостната им педагогическа 

подготовка. 
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Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически 

специалности. (2021). Кол. монография. Стара Загора: Академично 

издателство на Тракийски университет, Кота. ISBN 978-954-314-104-3  

 

доц. д-р Мария Петрова Темникова 

доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева 

доц. д-р Мариан Георгиева Делчев 

доц. д-р Цвета Апостолова Делчева 

доц. д-р Милен Вълчев Димитров 

д-р Донка Динчева Желева-Терзиева 

проф. д-р Ани Димова Златева 

проф. д-р Веселина Георгиева Иванова 

проф. д-р Румяна Илчева Неминска, дн 

доц. д-р Ваня Атанасова Петрова 

ас. Десислава Илчева Сидерова 

доц. д-р Галена Терзиева 

д-р Катя Божидарова Гюрковска-Тинева  
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Технически изисквания за публикуване 

 

Материалите трябва да се изпратят на български и английски език. 

Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната 

научна област. За публикуване се допускат статиите, които са получили 
положителна рецензия. Предложените статии не се редактират. 

Авторите носят пълна отговорност за коректността на съдържането 

на поместените материали, цитирането и правописа. На авторите се 
изпраща един брой от изданието. Материалите можете да изпратите като 

използвате формата за изпращане на заявка. 

Изисквания към публикациите: обем на материалите – до 27 000 

знака, формат В5 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа 
по 1 см; шрифт Times New Roman; интервал между редовете 1; текстът да 

е двустранно подравнен; размер на шрифта 12; отстъп на първи ред 1 см. 

Да няма празни редове между абзаците. 
Препоръчителна структура на публикацията: 

Заглавие – центрирано, с главни букви, bold, на български и 

английски език (за автори от чужбина - на английски език). 
Име, презиме и фамилия на автора - bold, центрирани. Не се 

посочват научната длъжност или степен, име и адрес на институцията. 

Частите на публикацията се наименуват – bold (Резюме, Ключови 

думи, Увод, ...., Използвана литература). 
Кратко резюме – до 250 думи, двустранно подравнено. Включва 

основните акценти в съдържанието на материала - ясно формулиран 

изследователски проблем, цели, методи, резултати и оригинални приноси 
и изводи. Резюмето се представя на български и английски език. 

Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език. 

Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от 
характера на съдържанието) е добре да включва: увод, методология на 

изследването, анализ на резултатите, заключение. 

Таблиците да се разположат центрирани в текста като се номерират 

(Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и наименуват (центрирано, bold) 
отгоре. Желателно е таблиците да се представят и отделно от основния 

текст в допълнителен файл (освен в основния текст на материала). 

Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми, 
диаграми, графики и др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен 

файл, а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са бъдат 

JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с названието 

на изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, 
центрирани, bold) се номерират с арабски цифри в реда, по който са 

цитирани в текста. Мястото на тези фигури в текста трябва да е посочено 

– Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н. 
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Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението като се 
посочва фамилията на автора, годината на публикуване на източника и 

страницата - напр. (Petrov, 2009, p. 43). При позовавания страницата може 

да не се посочи. 

В края на публикацията се представя библиографско описание на 
източниците, които са използвани и цитирани в основния текст. 

Представянето на литературните източници в списъка на литературата 

става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological 
Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

За контакти: След литературата се представят имената на 

автора/авторите, техните академични позиции (научно звание, длъжност, 

месторабота на автора, адрес, е-mail и др.). Контактите се представят на 
български и английски език. 
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Instructions for Authors 

 

Articles must be sent in Bulgarian and English language. The articles are 

reviewed by independent specialists in the relevant scientific field. Articles that 
have received a positive review are allowed for publication. Suggested items 

are not edited. 

The authors are solely responsible for the accuracy of the content of the 

published materials, citations and spelling. The authors are sent a copy of the 
magazine. The materials may be sent by using the form for submission.  

Requirements for the publications: volume of material for the 

publication – up to 27 000 signs, format В5 in a file for MS WORD; fields on 
each side of the sheet 3 cm font Times New Roman; spacing 1, the text should 

be justified, the size 12 font, indentation of first line 1 cm. Do not leave blank 

lines between the paragraphs. 
Recommended structure of the publication: 

Title - centered in capital letters, bold, in Bulgarian and English (for 

authors from abroad - in English). 

Name and surname of the author – bold, centered. Do not mention the 
scientific title or degree, name and address of the institution. 

The parts of the publication should be named - bold (Summary, 

Keywords, Introduction, .... References) 
Short summary (Abstract) – up 250 words, justified. Includes the main 

accents in the content of the material - a clearly formulated research problem, 

objectives, methods, results and original contributions and conclusions. The 
abstract is presented in Bulgarian and English. 

Keywords – to 8-10 words in Bulgarian and English. 

The recommended structure of the publication (depending on the nature 

of the content) should include: introduction, methodology of the study, analysis 
of results, conclusion. 

Tables should be placed centered in the text and numbered (Table 1. – 

right justified, bold) and named (centered, bold) on top. It is desirable that the 
tables should also be presented separately from the main text in an additional 

file (in addition to the main text of the material). 

Images. Images (figures, photos, drawings, charts, diagrammes, graphs, 

etc.) should be saved as a separate, individual file, not as part of the text file. 
File formats can be JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Files should be named with 

the name of the image. The figures and their inscriptions (under the figure, 

centered, bold) should be numbered with Arabic numerals in the order in which 
they are quoted in the text. The location of these figures in the text should be 

indicated - Fig. 1, Fig. 2 and so on. 

References should be indicated in brackets at the end of a sentence stating 
the surname of the author, year of publication of the source page - eg. (Petrov, 
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2009: p. 43). Where references are not precise quotes, pages may not be stated. 

At the end of the publication a bibliographic description of the sources 
used and quoted in the main text is presented. Presentation of literary sources 

in the list of literature takes place in APA style (see Publication Manual of the 

American Psychological Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

Contacts: After the literature list, the following should be included – the 
name/s of the author/s, academic rank, degree, affiliation of the author, address, 

е-mail, etc. Contact information should be presented in Bulgarian and English. 
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