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researchers’ views on significant theoretical and practical problems. 

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 Almanac is designed for scientists, students, teachers and everyone who is interested in 

education. 

 

Редакционна колегия 

проф. д-р Иванка Шивачева 

доц. д-р Христо Салджиев  

проф. д-р Мария Тенева  

проф. д-р Ани Златева  

доц. д-р Мариан Делчев  

доц. д-р Златка Желязкова 

ас. д-р Теодора Илиева 

ас. инж. д-р Мима Трифонова 

Галина Динева  

Жана Колева, докторант 

Editorial Board 

Prof. Ivanka Shivacheva  

Assoc. Prof. Hristo Saldzhiev, PhD  

Prof. Maria Teneva, PhD  

Prof. Ani Zlateva, PhD  

Assoc. Prof. Marian Delchev, PhD 

Assoc. Prof. Zlatka Zhelyazkova, PhD  

Assist. Prof. Teodora Ilieva, PhD 

Assist. Prof. Mima Trifonova, PhD 

Galina Dineva  

Zhana Koleva, PhD student 

Езикова редакция 

доц. д-р Златка Желязкова  

(английски език) 

ас. д-р Теодора Илиева   

(български език) 

Language Editor 

English Language Editor:  

Assoc. Prof. Zlatka Zhelyazkova, PhD 

Bulgarian Language Editor:  

Assist. Prof. Teodora Ilieva, PhD 

Художник на корицата 

проф. д-р Ани Златева 

Cover artist 

Prof. Ani Zlateva, PhD 

 

Поддържане 

на електронните издания 

доц. д-р Мариан Делчев 

Maintenance the electronic publications 

Assoc. Prof. Marian Delchev, PhD 

 

 

ISSN 2603-3178 
 

 



STUDENT ALMANAC of the Faculty of Education, Trakia University − Stara Zagora 
 

3 
 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е   

 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО  5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ И ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА 

Яна Димитрова Бабрикова 

6 

ПРИЕМСТВЕНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИНЕРГЕТИЧЕН 

ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ПРИ РАБОТА С 

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 

Пенка Георгиева Караджова 

16 

СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕТЕ И ОБЩЕСТВО - ГЛОБАЛНИ  

И РЕГИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
22 

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ 

Илона Руменова Суличка 

23 

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА НАЧАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 

Румяна Димитрова Минкова 

27 

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР – ВЪЗПИТАТЕЛ НА ЦЕННОСТИ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Жана Пламенова Колева 

32 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО  НА „МОДЕЛ ЗА УСКОРЕНО 

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТАЕКУОН-ДО“ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА 

ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМИЧЕТА ОТ ТРЕТИ КЛАС 

Еди Иванов Иванов 

36 

ПЪРВИЧНА ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТА НА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО 

Весела Алексиева Алексиева 

42 

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗАЕКВАНЕ 

Ася Кирилова Владимирова 

52 

НАГРАДИ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА  

ПО СЛУЧАЙ 8-МИ ДЕКЕМВРИ 

64 

НАГРАДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 84 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 86 

 

 



Volume 9, 2022 

4 
 

 

CONTENTS  

 

INNOVATIVE SOLUTIONS IN EDUCATION   5 

PEDAGOGICAL INNOVATIONS AND INNOVATIVE SCHOOLS 

Yana Dimitrova Babrikova 

6 

CONTINUITY IN USING A SYNERGETIC APPROACH IN MATHEMATICS 

EDUCATION WHEN WORKING WITH TEXTUAL PROBLEMS 

Penka Georgieva Karadzhova 

16 

CONTEMPORARY EDUCATION, THE CHILD AND SOCIETY: GLOBAL AND 

REGIONAL PROCESSES 

22 

MODERN DIMENSIONS OF THE PRIMARY TEACHER'S PEDAGOGICAL 

COMPETENCE 

Ilona Rumenova Sulichka 

23 

CIVIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL CONDITIONS 

Rumyаna Dimitrova Minkova 

27 

BULGARIAN FOLKLORE – AN EDUCATOR OF VALUES FOR PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS 

Zhana Plamenova Koleva 

32 

RESULTS OF THE APPLICATION OF "A MODEL FOR ACCELERATED 

BEGINNING TAEKWON-DO TRAINING" ON THE PHYSICAL FITNESS OF 

THIRD GRADE GIRLS 

Edi Ivanov Ivanov 

36 

PRIMARY LANGUAGE PATHOLOGY IN THE CONTEXT OF PERSONAL 

DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION OF THE CHILD 

Vesela Aleksieva Aleksieva 

42 

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH STUTTERING 
Asia Kirilova Vladimirova 

52 

AWARDS OF TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA ON THE OCCASION 

OF 8 DECEMBER 

64 

AWARDS OF THE FACULTY OF EDUCATION 84 

REQUIREMENTS FOR PUBLICATION 86 

 

  



STUDENT ALMANAC of the Faculty of Education, Trakia University − Stara Zagora 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО  
 

INNOVATIVE SOLUTIONS IN EDUCATION   

 

 
 

                    

 



Volume 9, 2022 

6 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ И ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА 

Яна Димитрова Бабрикова 

 

PEDAGOGICAL INNOVATIONS AND INNOVATIVE SCHOOLS 

Yana Dimitrova Babrikova 

 

Summary: The pedagogical innovations and their application in innovative schools is an important and 
current topic for discussion in Bulgarian pedagogical theory. The application of innovations in an interactive 

learning environment is an important condition for the reforming of the Bulgarian education system. This 

serves as a guarantee that it will become more democratic and humane. The innovative schools are a modern 
type of schools that implement pedagogical innovations in their activities. Thus, they provide quality education 

to their students. The mission of the new education is to form worthy citizens. Today's world is global and 

dynamic. No country is left out of this dynamic. Society has changed. Change is also needed in education, 

because the education is a function of society. It must be reformed and modernized. The reformed and 
modernized education is able to fulfill its mission: to prepare the future citizen for the future society. The goal 

is to form key, fundamental skills and competencies in the citizen. The Bulgarian education is changing its 

educational model in accordance with the European educational reform. The Bulgarian education system is 
being renewed in the direction of person-oriented education. The student's personality becomes central, active 

and responsible. The reform in the education is aimed at increasing its quality. Educational technology needs 

to turn information into knowledge. Modern didactics is looking for new innovative teaching forms, methods 

and means. They aim to be effective, applicable and useful. Knowing and applying pedagogical innovations 
in school guarantees a higher quality of education. The educational process becomes personally significant for 

the student. This creates an internal motivation to learn which lasts a lifetime. Effective teaching and active 

learning - this is the working educational strategy of innovative schools that provide modern and quality 
education to their students.  

Key words: reform, quality, innovations, pedagogical innovations, innovative school 

 

 

Увод 

Целта на реформата в българското образование е да се повиши неговото качество. Това 

е  необходимо, за да може то да се солидаризира и синхронизира с останалите държави от 

Европейския съюз. Българската образователна система се иновира, реформира и модернизира. 

Търси работещ модел, който да повиши качеството на образование. На новия тип училища – 

иновативните, се предоставя възможността и отговорността да работят, внедрявайки в своята 

дейност нови идеи, и да повишават ефективността на своята педагогическа дейност.  

Темата за педагогическите иновации и иновативните училища е актуална и значима, но 

все още недостатъчно добре разработена в педагогическата теория. Съществуват важни 

неизяснени въпроси, които забавят по-бързото и безпроблемно изграждане на този тип 

училища в българската училищна мрежа. На пръв поглед всичко изглежда лесно за решаване. 

Съществува нормативна уредба, има нормативни документи, които ясно и точно дефинират 

този тип училища. Трудностите произтичат от това как да се изградят тези училища. Едно от 

най-важните условия за осъществяване на Реформата в българското образование е човешкият 

фактор. Без ентусиазма, усилията, креативността на българския учител модернизацията на 

българската образователна система е трудно да бъде осъществена. Българските учители са 

тези, на които се разчита и които са призвани да реформират образованието и то да стане по-
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ефективно и качествено. Българският учител, притежаващ „комплекс от професионални 

компетентности, който би гарантирал високо качество на професионалната му дейност“ 

(Teneva, 2018, p. 9), е онзи, който с дейността си задвижва механизма на промяната към по-

добро и по-качествено образование. Предизвикателствата пред българския учител не са малко, 

а и се променят много бързо. Иновациите в педагогическата дейност, нововъведенията на 

креативния български учител, са дейностите необходими в училище, за да се превърне то в 

иновативно и съвременно, осигуряващо качествено образование.  

Състояние на съвременното българско образование и необходимост от неговото 

реформиране и модернизиране 

Обществото се променя. Образованието е функция на обществото. Логично е и в него да 

настъпят промени. Мисията на днешното образование е да формира личността на човека, 

който ще живее в бъдещето. За да бъде инвестиция в бъдещето, образованието днес е 

необходимо да се реформира, да се решат противоречията, които съществуват в 

образователната система. Тогава то ще може успешно да осъществи своята мисия – да 

предоставя качествено образование. Същността на Реформата в училищното образование се 

изразява в смяната на образователния модел в съответствие с принципите на Реформата на 

европейското образование. Българската образователна система се реформира, за да стане по-

ефективна. Иновациите в образованието са свързани с подобряване на неговото качество.  

Образователното пространство се променя в духа на демократизация и хуманизация. 

Реформира се педагогическото взаимодействие. Личностна индивидуална ценност е ученикът. 

Той се поставя в центъра на педагогическото взаимодействие. За да се реализира Реформата в 

образованието, е необходимо да се въведат педагогическите иновации в дейността на 

българските училища, да станат те иновативни, съвременни, осигуряващи качествено 

обучение на своите ученици.  

Европейски и национални приоритети в образованието  

В Програма 2030 за устойчиво развитие: „Да променим нашия свят“, в цел четвърта ООН 

определя за приоритет в европейското образование неговото качество. Безплатно, справедливо 

и качествено образование; ранно предучилищно образование; езикова и математическа 

грамотност; увеличаване броя на квалифицираните учители – това са все приоритети (задачи), 

които поставят целта за качествено европейско образование. 

Приоритетите в образованието, определени от европейската Програма 2030 за 

устойчиво развитие, се залагат и конкретизират в Национални програми за развитие. Всяка 

европейска държава изготвя такъв стратегически документ от най-висок ранг. В Национална 

програма за развитие България 2030 се определят общите цели за развитие във всички сектори 

на държавното управление. В нея са заложени три стратегически цели, пет области (оси) на 

развитие и тринадесет национални приоритета. В първата дейност (ос) на развитие – 

Иновативна и интелигентна България, от първата стратегическа цел – ускорено 

икономическо развитие ключова дума е  думата качество: качествено образование за всички 

през целия живот. Основни в тази дейност (ос) са три приоритета и първият от тях е 

Образование и умения. В рамките на този приоритет са заложени конкретни задачи 

(подприоритети): включване в образование; привлекателност и престиж на учителската 

професия; качество на образованието (от знания към компетентности); учене през целия живот 

(УЦЖ); дигитализация и иновации в образованието (иновационна култура и създаване на 

широка мрежа от иновативни училища).   
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Иновациите в социалния живот и образованието (социални и педагогически 

иновации)  

Иновационният процес е свързан със социално развитие и промяна. Самото време налага 

иновативно поведение на личността. „…времето е най-големият новатор“ (Lazarov, 1989, р. 8). 

В Оксфордския речник терминът innovate се превежда и като „внасям новости“, и като „правя 

промени“ (Lazarov, 1989, р. 9). Всяка иновация предполага разкъсване на някакви 

съществуващи връзки, нарушава някакъв порядък, т.е. тя променя нещо старо. Иновацията е 

нововъведение, което води до промяна. Не всяка промяна обаче е иновация. Новото не е 

просто и само промяна. За да стане иновация, тази промяна трябва да бъде полезна. Всяка 

промяна днес е продиктувана (провокирана) от бъдещето. Както твърди А. Тофлър, новото е 

„удар на бъдещето по настоящето“ (Lazarov, 1989, р. 10).  

 

Субект и обект на иновациите е човекът. Източникът на иновациите е творческото 

начало на човека. Между старото и новото съществува взаимовръзка и обусловеност. Новото 

отхвърля и отрича старото, но и тръгва от него. Новото не е само едно добре забравено старо. 

Старото в иновациите е човешкият стремеж към по-съвършеното и по-доброто. И в добре 

забравеното старо съществува този стремеж към съвършенство и в новото също го има. В този 

смисъл са оправдани думите на скептиците, че „няма нищо ново под слънцето“. Вечният 

стремеж на човека към по-доброто и по-съвършеното е непреходен. Този стремеж е ядрото на 

иновацията – сътворява се и се въвежда нещо, което е по-добро и по-полезно от предишното. 

Това е същността на иновацията. Иновацията е стремеж към нова идея, след реализацията на 

която ще се получи нещо по-добро. Иновацията е генериране на нова идея, нейното 

приложение и получаването на положителен резултат.    

Образователните иновации според Г. Цоков са свързани с обновяване на образователната 

дейност чрез разработване и внедряване на нови образователни идеи, технологии на обучение, 

модернизация и усъвършенстване на образователния процес, нови или подобрени продукти и 

услуги. „Иновацията е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във 

вид на нов или усъвършенстван продукт, нов или усъвършенстван технологичен процес, 

използван в практическата дейност (Naredba № 9).  Значението на думата „иновация“ означава  

„нововъведение“. Нововъведението е полезно само тогава, когато резултатът от неговото 

внедряване е свързан с реализиране на положителен ефект. Тогава то се превръща в иновация. 

В образованието положителният ефект на педагогическите иновации се изразява в повишаване 

на неговото качество.  

Думата „иновация“ започва да се употребява преди повече от осемдесет години. Йозеф 

Шумпетер твърди, че иновациите и техническото развитие се определят от 

предприемачеството и предприемчивия дух. Необходимо е иноваторът предприемач да 

комбинира различни фактори и условия за генериране на нови идеи. При това тези новости 

настояще иновация бъдеще 

продиктувана (провокирана) е от бъдещето 

насочена е към бъдещето 
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генериране 
на новата 

идея

приложение 
на новата 

идея

полезност на 
новата идея

трябва да са полезни. Възниква въпросът дали днешните директори и учители са 

предприемачи. Доказвайки своята полезност, иновативните училища вдъхновяват все повече 

учители и директори за иновативна дейност. Така на практика се подобряват и усъвършенстват 

мениджърските, предприемачески умения на педагозите. Постепенно, превръщайки се в добри 

предприемачи, те успяват да нововъвеждат в своите образователни институции, разбира се, 

отчитайки техните специфики и особености. Училищната институция не е бизнес предприятие 

и не е желателно механично да се пренася бизнеспредприемачеството в училищата. Въпреки 

това, директорът и учителят, съобразно своя мениджърски капацитет, могат да бъдат 

предприемачи, да поемат рисковете на нововъведенията и да изпълняват успешно своята 

дейност. По този начин задвижат напред реформата, чиято цел е подобряване качеството на 

образование.  

Предприемачът иноватор трябва да притежава много качества. Редица учители и 

директори имат необходимата професионална компетентност и чертите на успешния 

предприемач. Това, че са все още единици, до голяма степен се дължи на факта, че работят в 

една сравнително консервативна среда, трудно допускаща новости, каквато е училищната 

образователна среда. Недостатъчната информираност влияе на иновационните процеси в 

училище. Малко са педагогическите кадри, които знаят какво представляват иновациите. Още 

по-малко са тези, които са наясно какви са техните възможности за подобряване качеството на 

образованието.  

Същност и характеристика на педагогическите иновации 

Различните автори дефинират иновацията по различен начин. Иновация – „свободно 

създаване на ново със спазване на принципа на приемственост“ (Radev, 2021 p. 1). Иновация – 

„създание (ново устройство или процес), резултат от изследвания и експериментиране; 

създаване на нещо в ума; актът на започване на нещо ново за първи път; въвеждайки нещо 

ново“ (Radev, 2021, p. 2). Иновация – „идея, практика или обект, възприемани като нови от 

индивида или друга единица на приемане“ (Rogers, 2003). Според Т. Левит „Креативността 

означава да измисляш нови неща. Иновацията означава да правиш нови неща“ (Krusteva, 2016, 

p. 5).  

Най-важната характеристика на иновацията е нейната приложимост и полезност.  

 

 

 

 

 

 
Например: Измисля се (генерира се) нова идея – въвеждане на интерактивен метод на 

обучение в часа по АЕ (ролева игра) за повишаване мотивацията, активността и успеваемостта 

на учениците от начален етап на основната образователна степен. Прилага се (апробира се) 

новата идея в практическата дейност. Получава се по-добър резултат, доказва се полезността 

ИНОВАЦИЯ 

измисляне въвеждане резултат 
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на новата идея. Реализира се иновация.  

Това са характеристиките, компонентите, елементите на иновацията. Ако някоя от тях 

липсва, тогава не може да се говори за иновация. Ако се измисля нещо ново, но не се прилага 

в практиката и не се установява неговата полезност, то това не е иновация. Или: измисля се 

нещо ново, въвежда се в практическата дейност, но то не показва по-добри резултати, не 

показва полезност. Това също не е иновация. За да бъде иноватор, е необходимо учителят да 

притежава иновативна култура. Тя е важно условие за генериране на нови идеи. Творчеството, 

креативността, способността да се генерират (измислят, създават) нови и полезни идеи е 

същността на иновацията. Тези идеи си остават само идеи ако не са приложени в практиката. 

Същностна характеристика на иновацията е нейната полезност. „Иновационните идеи 

създават нови неща или драматично променят съществуващите. Иновацията е прилагане на 

нещо ново, изненадващо или различно, което създава ценности. Свежо, креативно мислене, 

което създава ценности“ (Radev, 2021, p. 1).  

Видове иновации в училище 

Според Т. Попкочев въвеждането на педагогическите иновации в днешните училища е  

предимно в две посоки. Първото е в посока на „усвояването на информационните и 

комуникационни технологии от образованието, създаването на електронни образователни 

ресурси, намирането на методически решения за вграждането на тези технологии в 

традиционните, създаване на методики за ефективно усвояване на технологиите от страна на 

учениците“ (Popkochev, 2011). Второто направление е в посока въвеждане на интерактивните 

методи на обучение. Все още има много неизползвани ресурси за приложение на иновации в 

българското училище. Например такъв ресурс е партньорството с родителите. Друг не 

достатъчно добре използван ресурс за педагогически иновации е интеркултурното 

образование. В тази област днес предимно се говори за привличане и задържане на ромите в 

училище. Тук могат да се генерират много нови идеи и да се апробират в практиката. Ако 

някоя от тях даде положителен резултат и се превърне в иновация, това ще се отрази на 

качеството на обучение в съответното училище. Големи ресурси за иновативна дейност крие 

и класно-урочната система. Тя може да бъде разчупена, за да се повиши качеството на учебния 

процес. Най-малко иновации се прилагат в работата с изявените и талантливи ученици. 

Съществуват много места, в които могат да се прилагат иновации в българското училище. Има 

много възможности то от традиционно да се превърне в иновативно – такова училище, което 

предоставя по-високо качество на образование на своите ученици.  

Нова визия за ролята и функциите на съвременните училища  

Идеята за добро училище в българската образователна система не е нова. Такива добри 

училища са търсили и изграждали за своето време и предишните общества. Защо днес отново 

говорим за качествено образование? Защо качеството е ключова дума в образованието? 

Защото в съвременното ни образование то е стратегия за реформиране на училищната система 

и защото се усеща, че то не е на необходимото добро ниво.  Индикатор за качеството на 

образованието са педагогическите иновации. Училището е общност на учащи се – учител и 

ученик. Образование означава да се учи през целия живот, а не само през определен период от 

време. Учителят постоянно се учи и изгражда своя професионален опит. Ученикът, учейки, 

развива своята личност.  

Качествена образователна услуга, адекватна на търсенето, се предоставя там, където се 

правят практически управленски нововъведения (иновации). Качество има в тези училища, в 
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които изобилстват добрите педагогически практики и най-вече иновативните. Затова е 

необходимо ново, съвременно иновативно училище, предоставящо качествено образование. В 

„Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за 

учебната 2022/2023 година“ се изясняват същността, целта, визията на Програмата за 

иновации и характеристиките и възможностите, които предоставят иновативните училища за 

повишаване качеството на образование.   

Целта на програмата за иновации е да се подобрят резултатите и критичното мислене 

чрез иновациите. Да се създаде мрежа от иновативни училища в България, която да осигурява 

ясна и стратегическа посока и да промени начина, по който България ще подготви 

общообразователните си училища за XXI век.  

Същност на иновативните училища – нормативна уредба 

В Програмата за иновации иновативните училища са дефинирани по следния начин: 

„модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят 

образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество, чрез 

иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни 

стратегии…“ (Национална програма „Иновации в действие“) Според друга дефиниция на 

нормативната уредба „иновативните училища са училища, които извършват целенасочена, 

планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се 

решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес“ (Наредба № 9 

от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование). 

Статутът на иновативните училища е регламентиран в ЗПУО (Закон за предучилищно и 

училищно образование, 2016, чл. 38 (6, 7, 8), р. 18). Според ЗПУО неспециализираните 

училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по 

предложение на министъра на образованието и науката. В чл. 38 (7) е посочено, че иновативни 

са училищата, „които постигат подобряване на качеството на образованието, като:  

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или 

съдържанието на обучението;  

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната 

среда; 

3. използват нови методи на преподаване; 

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.“ 

В Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование са регламентирани изискванията и предпоставките за създаване на 

иновативни училища в българската образователна система. В нея се посочва, че държавни, 

общински и частни неспециализирани училища и специализираните училища могат да се 

определят като иновативни. Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, 

планирана и контролирана промяна. Това става чрез въвеждане на иновативни практики, с 

които се решават организационни и съдържателни проблеми. Посочено е, че иновацията в 

училище е крайният резултат от иновационната дейност, реализирана във вид на нов 

образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практиката.  

Характеристики на иновативното училище 

Иновативните училища са плод на новата българска иновационна образователна 

политика. В новия тип иновативни училища креативни учители иноватори генерират и 

въвеждат в практиката педагогическите иновации. Тези иновации целят повишаване 
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качеството на образованието. ЗПУО и последвалите нормативни документи регламентират 

новия тип училище. Днес образованието-услуга не се предлага само стандартно. Вече 

съществуват индивидуални, различаващи се помежду си училища. Едно от тях е 

иновативното. Средата за осъществяване на образователните иновации е иновативното 

училище. Иновациите изискват съмишленици в училище, които са склонни да рискуват в 

настоящето, за да инвестират в бъдещето. Те поемат риска да нарушат стереотипи и традиции 

и да се впуснат в апробиране на новото, което според тях е полезно и работещо. Учителят 

иноватор трябва да преодолее много трудности, за да спечели съмишленици. Учителите 

иноватори непрекъснато се стремят да повишават своето образование и квалификация, затова 

училищата, които желаят да подобрят качеството на обучение, инвестират в повишаване 

квалификацията на своите учители. Това води до по-добра професионална компетентност на 

педагозите и им позволява да създават и внедряват в учебния процес нови, иновативни идеи и 

ги превръщат в полезни решения. Съмишленици и подкрепяща среда – това са условията за 

възникване на иновативните училища. Те са плод на труда, изобретателността и 

нестандартното творчество на учителите иноватори.  

Елементите на училищния живот, в които могат да се прилагат педагогически иновации, са: 

1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове: обучението 

трябва да бъде адаптирано, мотивирано и всеобхватно, както и да е съобразено с ЗПУО и ДОС. 

Учениците са ангажирани в активна интелектуална и емоционална дейност, което им 

позволява да развиват своите умения за критично мислене.  

2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда: иновативното училище 

създава учебна и училищна среда, в която учениците се чувстват сигурни и уверени. Всяко 

училище работи в определена среда. Образователната среда в училище е част от вътрешната 

среда. Това е средата, в която работят учителите и учениците. В нея се реализира 

възпитанието, обучението и социализацията на учениците.  

3. Иновативно управление и организация на процеса на обучение: „Директорите 

прилагат ефективни управленски модели и осигуряват професионалното израстване на 

педагогическите специалисти, осигурявайки и развивайки учебно-възпитателната и социално-

емоционална среда, която насърчава ученическото развитие. Целта е да се създаде училищна 

среда, в която училищен персонал, родители и ученици се ценят един друг и допринасят за 

изграждане на атмосфера на уважение към личността, толерантност, емпатия и перспектива“ 

(Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за 

учебната 2022/ 2023 г.). 

 

учебно съдържание 

учебни програми 

учебни планове 

методи на преподаване и 

образователна среда 

квалификация на учителите и 

учителско сътрудничество 

управление и организация на 

учебния процес 
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4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество: „Учителите 

работят професионално за успеха и подобряването на учебния процес в класните стаи и 

училището. Те имат възможност за професионално развитие в една среда на непрекъснато 

усъвършенстване, учене през целия живот и зачитане на качествата на другия“ (Насоки за 

кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 

2022/ 2023 г.). 

Заключение 

Основите на всяко общество се изграждат от образованието. Съвременното образование 

е необходимо да отговори на потребностите на новото общество. Да изгради здрави и стабилни 

основи. Необходимо е българската образователна система да стане по-ефективна, да се 

реформира и модернизира. За да бъде реформирана успешно не са необходими само 

нормативни документи. Човешкият фактор – компетентни педагогически кадри, е най-

важният ресурс за осъществяване на Реформата в образованието. Педагогическата 

компетентност и професионализма на учителите трябва да е съизмерим с европейския. Това 

изисква учителят да се учи през целия живот. За да бъде не само ентусиазиран, а и компетентен 

и информиран. Да усеща какво е необходимо и защо е необходимо. Да изпитва необходимост 

да създава нещо ново. То да бъде полезно и да води до  подобряване качеството и 

ефективността на неговата педагогическа дейност. Новото, търсещо полезност и качество, 

прави училищата иновативни – нови, полезни, съвременни. От година на година тези училища 

увеличават своя брой, реформирайки българското образование и подобрявайки неговото 

качество. В тези училища учениците се провокират и мотивират за учебна дейност. 

Провокират се да бъдат активни, да изпитват вътрешна потребност да научават, да си поставят 

цел и да положат усилия да придобиват знания. Така няма да бъдат само информирани, а и 

знаещи. Знаещи, можещи, самоутвърждаващи се. Такива, каквито са необходими на бъдещето. 

Защото образованието ни днес е инвестиция за бъдещето ни утре. 

Обществото се променя бързо и динамично. Като функция на обществото, необходима е 

и бърза и динамична промяна в образованието, за да отговори то на новото, променено 

общество. Затова съвременният свят търси начини и възможности днешното образование да 

бъде иновирано и модернизирано. Само такова модерно, съвременно образование ще може да 

изпълни своята мисия – да формира самоoсъществяващи се и самоутвърждаващи се личности.    
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Резюме: Педагогическите иновации и приложението им в иновативните училища е важна и 

актуална тема за дискутиране в българската педагогическа теория. Прилагането на иновациите в 

интерактивна учебна среда е важно условие за реформиране на българската образователна система. 
Това е гаранция тя да стане по-демократична и хуманна. Иновативните училища са съвременен тип 

училища, които внедряват в своята дейност педагогически иновации. Така те предоставят качествено 
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образование на своите ученици. Мисията на новото образование е да формира достойни граждани. 
Днешният свят е глобален и динамичен. Нито една държава не остава извън тази динамика. 

Обществото е променено. Необходима е промяна и в образованието, защото образованието е функция 

на обществото. То трябва да се реформира и модернизира. Реформираното и модернизирано 
образование е в състояние да изпълни своята мисия: да подготви бъдещия гражданин за бъдещето 

общество. Целта е да формира у гражданина ключови, фундаментални умения и компетентности. 

Българското образование променя своя образователен модел в съответствие с реформата на 

европейското образование. Българската образователна система се обновява в посока на личностно 
ориентирано образование. Личността на ученика става централна, активна и отговорна. Реформата в 

образованието е насочена към повишаване на неговото качество. Необходимо е образователните 

технологии да превърнат информацията в знание. Съвременната дидактика търси нови иновативни 
учебни форми, методи и средства. Целта им е да са действени, приложими и полезни. Познаването и 

прилагането на педагогическите иновации в училище гарантира по-високо качество на обучение. 

Образователният процес се превръща в личностно значим за ученика. Това създава вътрешна 

мотивация за учене, която се запазва за цял живот. Ефективно преподаване и активно учене − това е 

работещата образователна стратегия на иновативните училища, които предоставят съвременно и 
качествено образование на своите ученици.  

Ключови думи: реформа, качество, иновации, педагогически иновации, иновативно училище 
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ПРИЕМСТВЕНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ПРИ РАБОТА С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 

Пенка Георгиева Караджова 

 

CONTINUITY IN USING A SYNERGETIC APPROACH IN MATHEMATICS 

EDUCATION WHEN WORKING WITH TEXTUAL PROBLEMS 

Penka Georgieva Karadzhova 

 

 

Abstract: The study includes a system of problems that are designed for elective math classes for 5th-

7th grade. The article presents a methodological system of problems and a model of the process of solving 

textual problems using a synergetic approach. 

Keywords: continuity, synergetic approach, textual problems, mathematics education 

 

Текстовите задачи са задължителен компонент от учебното съдържание по математика 

както в началните класове, така и в прогимназиалните и гимназиалните класове в средното 

училище. Те се явяват едно от основните средства за обучение и развитие – изпълняват важни 

образователни и възпитателни функции, развиват творческото мислене на учениците и 

уменията им за практическо използване на математическите знания в различни житейски 

ситуации. 

В публикация (Karadzhova & Boykina, 2022) анализирахме основни схващания за 

реализацията на приемственост при обучението по математика, разглеждана в синергетичен 

аспект. Осъществяването на приемственост и начинът, по който тя може да се реализира, са в 

много тясна връзка с обучението и развитието на ученика и рефлектират върху подготовката 

му за живота. 

Настоящата разработка включва система от задачи, които са предназначени за 

избираемите учебни часове в 5.–7. клас след изучаване на темата „Моделиране”. Част от 

представените задачи са подходящи както за петокласници, така и за шестокласници или 

седмокласници. Представена на петокласници, системата може да претърпи промени според 

преценката на учителя, без това да наруши евристичната роля, която изпълнява. 

В педагогическата област синергетиката се отнася до самоорганизацията. Според М. 

Георгиева и С. Гроздев „самоорганизацията е процес, при който глобалните външни 

въздействия стимулират активирането на вътрешните за системата механизми, които от своя 

страна водят до възникването на определени структури” (Georgieva & Grozdev, 2016, p. 218). 

П. Петров определя приемствеността като „връзка между различните етапи или степени на 

развитието, същността на които се състои в съхранението на елементи на цялото или отделни 

негови характеристики при прехода към ново състояние” (Petrov, 2005, p. 15). Реализацията на 

приемственост при обучението по математика, основана на синергетичния подход, ще 

допринесе за осъществяване на самоактуализация и саморазвитие на личността на ученика и 

ще осигури нов стил на мислене, разсъждаване и разбиране на учебното съдържание.  

Според нас приемственост е необходима както по отношение на учебното съдържание, 

включено в отделните степени на училището и между различните класове в една и съща 

училищна степен, така и на целите на обучението, на използваните форми, методи, похвати и 
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средства на обучение. Това предполага подходяща дидактическа преработка и на съответното 

учебно съдържание с оглед то да бъде осмислено от участващите в учебния процес субекти 

така, че максимално да се постигне активна дейност от субектите. Това залагаме като „идеална 

цел” на методическа технология, преследваща осъществяване на синергетизъм в обучението 

по математика в средното училище. 

Според Д. Френкев и В. Милушев „важно звено в системата ”приемствености” е в 

направление съдържанието на обучението в решаване на текстови задачи. То включва 

съвкупността от знания, умения и навици, които учениците трябва да усвоят в процеса на 

обучение на решаване на текстови задачи” (Petrov, 2005, p. 78).  

Приемаме определението на С. Гроздев, според което решаването на задача е 

„комбиниране на условия, произтичащи от структурните елементи на задачата, свързване на 

тези условия в дедуктивна система и получаване на търсения резултат, т.е. конструиране на 

решение” (Grozdev, 2007, p. 85). 

Знанията за понятията ”текстова задача” и ”структура на задача” са в основата за 

формиране на умения за създаване на модели с помощта на уравнения. С цел осъществяване 

на приемственост в съдържанието на обучението в решаване на текстови задачи е необходимо: 

− още от началното училище да започне пропедевтика за математическо моделиране; 

− неявно запознаване в 5. клас на учениците с понятието моделиране, посредством 

съставяне на модели на учебни практически ситуации чрез алгебрични изрази; 

− явно запознаване в 6. и 7. клас на учениците с понятието моделиране с уравнения (или 

неравенства) от първа степен с едно неизвестно. 

За да илюстрираме това, ще предлагаме система от задачи, които могат да се разгледат в 

съответните класове, съобразно нивото на знанията и уменията на учениците. 

Задача 1. Ако от дадено число извадим 12, ще получим  
2

3
  от същото число. Кое е 

числото?  

Задачата е от сборник за 6. клас (Rangelova, 2018, p. 212). 

Решение:  

Първи начин: Означаваме даденото число с x. Съставяме математически модел на 

задачата с уравнението:  

𝑥 − 12 =  
2

3
 . 𝑥 

𝑥 − 
2

3
 . 𝑥 = 12 

3 . 𝑥 − 2 . 𝑥 =  36 

𝑥 =  36 

Решаваме уравнението, използвайки правилата за решаване на линейно уравнение, които 

се изучават в 6. клас. След направена оценка за правдоподобност на резултата, отговорът е: 

„Числото е 36”. 

Втори начин:  Означаваме даденото число с x. 

Задаваме допълнителни въпроси, с цел ”да се разбере задачата”: 

➢ Каква част от числото е извадена? 

Отг.  1 −  
2

3
=  

1

3
  част от числото е извадена. 

➢ Колко е извадената част?    

Отг.  12 

➢ Как можем да намерим числото по дадена част от него? 
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Отг.  
1

3
 . 𝑥 = 12 

Съставеният алгебричен израз с неизвестен множител решаваме, използвайки знания, 

които се изучават в 5. клас и получаваме, че числото е 36. 

Задача 2. От два града, разстоянието между които е 120 km, тръгнали едновременно един 

срещу друг двама велосипедисти. Единият се движил със скорост 10 km/h, а другият – с 15 

km/h. След колко часа разстоянието между тях е било 20 km? 

Задачата е от сборник за 6. клас (Rangelova, 2018, p. 216). 

Решение:  

В първия етап от решението е необходимо учениците да разберат задачата и да 

съставят спомагателни модели. Преобразуваме текста във вид на схема (чертеж) Фигура 1., 

за да отделим основната за задачата информация от сюжета ѝ.  

Уместно е да се зададат въпроси на обучаемите: 

➢ Какъв тип явления се описват? Какъв вид е задачата? 

Отг.  Движение. Задача от движение. 

➢ От какви величини се определя движението? Какви зависимости съществуват между 

тях? 

Отг. При равномерно движение S = V . t, където V е скоростта, t е времето и S е 

изминатият път. 

➢ Колко случая се разглеждат в ситуацията? Колко възможности имаме? 

Отг. Разстоянието между велосипедистите може да бъде 20 km още преди да са се 

срещнали или след като вече са се разминали. Т.е. необходимо е да се направят два 

чертежа, на които отсечката AC представя изминатото от първия велосипедист 

разстояние, а BD – от втория за всеки от двата възможни случая. 

➢ Коя е неизвестната величина? 

Отг. Времето на движение, след което разстоянието между велосипедистите ще бъде 20 

km  –  означаваме го с x (x > 0). 

 
Фигура 1. 

Спомагателният модел насочва мисленето на учениците и спомага съставянето на 

математическия модел т.е. вторият етап от решението на задачата. 

Съставяме уравненията    10. 𝑥 + 20 + 15. 𝑥 = 120    и    10. 𝑥 −  20 + 15. 𝑥 = 120 

Решаваме уравненията, използвайки правилата за решаване на линейно уравнение, които 

се изучават в 6. клас.  

Задачата може да бъде предложена и на петокласници като се задават подходящи 

насочващи въпроси. Тъй като в 5. клас учениците не са запознати явно с уравненията, целта е 

да се достигне до алгебричен израз и да се реши със знанията придобити до момента.  

 
Фигура 2. 



STUDENT ALMANAC of the Faculty of Education, Trakia University − Stara Zagora 
 

19 
 

Преобразуваме текста във вид на схема (чертеж) Фигура 2. като към въпросите допълним 

и: 

➢ Какво разстояние ще изминат двамата велосипедисти заедно, така че разстоянието 

между тях да бъде 20 km? 

Отг. Преди да са се срещнали изминават общо 100 km, а след като са се разминали 140 

km. 

➢ Колко km изминават двамата заедно за 1 h? 

Отг. 25 km за 1 h. 

25. 𝑥 = 100    и    15. 𝑥 = 140 

Съставяме два алгебрични израза с неизвестен множител и решаваме, използвайки 

знания, които се изучават в 5. клас. 

Считаме, че е удачно с пропедевтична цел, в избираемите учебни часове по математика 

да се решават задачи от този вид и в 4. клас. Разбира се с подходящо подбрани числови 

стойности, така че учениците да могат да решат получените алгебрични изрази. 

Задача 3. Бащата е на 34 години. На колко години е синът му, ако след 6 години бащата 

ще бъде 4 пъти по-възрастен от него? 

Задачата е от сборник за 6. клас (Rangelova, 2018, p. 213). 

Решение:  

Съставяме спомагателен модел – преобразуваме текста във вид на таблица Фигура 3., за 

да отделим основната за задачата информация. 

 
Фигура 3. 

Съставяме математическия модел на задачата:  𝑥 + 6 = 40 ∶ 4  

Така полученият алгебричен израз може да бъде решен не само от петокласници, но и от 

ученици от начален етап. Целесъобразно е такава задача отначало да бъде решена по 

аритметичен начин, а след това по алгебричен начин. 

Преди да се попълни таблицата е уместно да се зададат въпроси на обучаемите: 

➢ На колко години е бащата сега? 

➢ На колко години ще бъде бащата след 6 години? 

➢ На колко години ще бъде синът след 6 години? 

➢ На колко години е синът сега? 

Съгласни сме с В. Милушев, че „е особено полезно редовно и правилно да се организира 

етапът „Поглед назад” в дейността решаване на математически задачи, където се осъществява 

и контрол, и самоконтрол, и рефлексия, и самоорганизация на собствената дейност на учещия. 

При това обобщаването и формализацията чрез моделиране, съставяне и преобразуване на 

математически задачи в етапа „Поглед назад” се явяват важно средство за осъществяване на 

рефлексия, при това „синергетична”, системна рефлексия, както и за придобиване на умения 

за самоконтрол, верификация и други атрибути на самообучението” (Milloushev, 2010, p. 217). 

Смятаме, че е уместно всяка задача да се реши по няколко начина, разбира се, съобразно 
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нивото на знанията и уменията на учениците, които подробно да се анализират по време на 

етапа „Поглед назад”, да се коментират трудностите, силни и слаби страни, предпоставките за 

грешки, търсене на най-рационалния начин. Способ на решение, открит от самия ученик, ще 

бъде запомнен и използван (пренесен) при решаване на други задачи (Polya, 1968). Това би 

допринесло за постигане целите на обучението по математика и повишаване резултатите на 

обучаемите, усвояване на умения за учене, основани на способността за саморазвитие и 

самоусъвършенстване чрез съзнателно и активно усвояване на нов социален опит. 
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Резюме: Настоящата разработка включва система от задачи, които са предназначени за 

избираемите учебни часове по математика за 5.–7. клас. В статията се представя методическа система 

от задачи и модел на процеса решаване на текстови задачи, използвайки синергетичен подход.  

Ключови думи: приемственост, синергетичен подход, текстови задачи, обучение по математика 
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СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ 

Илона Руменова Суличка 

MODERN DIMENSIONS OF THE PRIMARY TEACHER'S PEDAGOGICAL 

COMPETENCE 

Ilona Rumenova Sulichka 

Abstract: The pedagogical competence of the teacher is leading in the teaching and learning process, 

because in modern education the student is the center of the pedagogical interaction. Examining different 

concepts of pedagogical competence leads to an understanding of its development. This leads to knowledge of 

the factors affecting pedagogical competence and the challenges for its development. 

Keywords: pedagogical competence, factors 

 
Съвременното образование е ориентирано към субектните отношения между 

участниците в учебния процес. В този смисъл учителят трябва да обучава своите ученици 

според нуждите, интереса, интелигентността и очакванията им. Важно е да се каже, че 

спецификата на урока в начален етап е продиктувана не само от възрастовите особености на 

учениците, а и от факта, че учениците, които влизат в началните класове, носят своите 

поколенчески характеристики. Това са деца, родени и израсли с ресурсите и средствата на 

информационните технологии. Тези подрастващи влизат в училище, носещи частици от 

глобалното познание, и тук вече се променя и ролята на началния учител. От единствен 

източник на знания, умения и нагласи, той приема ролята на подкрепящ, подредител на 

знанията. Ето защо и Й. Илиева очертава съвременните елементи на педагогическата 

компетентност на учителя − „педагогът променя изцяло своите подходи, методи на обучение 

и стратегии в хода на педагогическото взаимодействие с обучаемите. Важна негова задача е 

да проявява креативност, за да направи интригуващо и забавно обучението на децата, да ги 

насърчава и вдъхновява да проучват, експериментират, да творят…“ (Ilieva, 2022, р. 145). 

Началният учител в клас ограмотява ученици, които вече имат умения да сърфират в 

глобалното интернет пространство. Оттук произлизат и съвременните измерения на 

педагогическата компетентност на началния учител. Педагогическото взаимодействие в 

класната стая преминава в границите на рефлексивно-изследователското учене и преподаване. 

В тези измерения учениците и учителите от начален етап заедно изследват образователното 

пространство и създават знанието. И в този смисъл педагогическата компетентност на 

учителя, базирана на фундаментални научни знания и творчески прагматизъм, се разширява 

съобразно очакванията на учениците от начален етап.  

В научната литература педагогическата компетентност се разглежда от много автори. 

Професионално-педагогическата компетентност се описва от Н. Цанков и Л. Генкова като 

силно динамична при творческите професии, за каквато се приема и учителската (Tsankov, 

Genkova, 2009). Цв. Делчева описва професионалната компетентност като „съвкупност от 

знания, умения, нагласи и поведение за постигане на резултати (нива на представяне) в дадена 

професионална роля“ (Delcheva, 2020, p. 33). Компетентностите, които развиват бъдещите 

учители в процеса на педагогическото си обучение, се наричат от Р. Неминска „наблюдаеми 
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компетентности“ (Neminska, 2020, p. 150). Те се   разглеждат като интегрални, изследователски 

и приложни. Педагогическата компетентност отразява умението на учителя по отношение на 

сътрудничеството, цялостния поглед и приноса в развитието на учебно-възпитателния процес. 

Като условие за ефективност на учебния процес, педагогическата компетентност може да се 

разглежда в няколко съвременни измерения.  

Първото измерение е свързано с плурализма по отношение на научни постановки и 

определения за педагогическа компетентност. Най-общо казано педагогическата 

компетентност може да се разглежда като:  

− ансамбъл от потенциални поведения, позволяващи ефективно проявление в учебно-

възпитателна или познавателна дейност;  

− като минимум професионален стандарт, който педагогическите професионалисти трябва 

да достигнат.  

В тези две гледни точки се откриват множество променливи, които формират 

разбирането за педагогическа компетентност. При концептуализирането на педагогическите 

компетентности като променлива спрямо социалната функция на образованието се вземат 

предвид ресурсите, използвани в образователния процес за развитие на определени 

професионални компетенции. Този подход води към разбирането на педагогическата 

компетентност като „способност за синергична комбинация от материални ресурси (например 

инструкции, книги, статии, случаи и технологии) и нематериални ресурси (например знания, 

умения, опит), за да се постигне ефективност/ефикасност в учебно-възпитателния процес“ 

(Madhavaram, Laverie, 2010, p. 5).  

Друг аспект за дефиниране на педагогическата компетентност е разглеждането ѝ от 

гледна точка на управление на човешките ресурси, професионално обучение и образование. 

Тук се отчита взаимната зависимост между личностни характеристики, ниво на владеене на 

контексти и оценка на ситуацията. Важна перспектива в разглеждането на педагогическата 

компетентност са не само образователният процес, но и резултатите. По този начин се 

подчертава важността на умението за подбор на различни методи за постигане на учебни 

задачи в динамичен ситуационен контекст, в който образователните дейности се реализират.  

Второто измерение се основава на представителни таксономии, в които се откриват 

онези важни умения, гарантиращи успешното прилагане на дейностно-ориентирания, 

комуникативен и интердисциплинарен подход, основоположени в съвременните учебни 

програми. От гледна точка на таксономията, терминът педагогическа компетентност е 

синоним на особеностите на образователните задачи и професионалната дейност, специфични 

за учителската професия, постигнати на определено ниво в кариерата. В рамките на 

професионалната компетентност се определят шест категории компетенции: методическа, 

комуникативна, оценъчна, психо-социална, техническа и технологична, кариера и управление. 

Педагого-компетентностна характеристика на учителя е функция на променящата се 

социално-образователната ситуация.  

Съвременното виждане за процеса на обучение чрез фокусиране върху развитието на 

педагогическите компетентности не се отнася строго към методическите умения и 

компетенции на учителите. Важен аспект тук е умението за пренос на тези компетенции и 

умението им да се комбинират така, че да се постигне истинска ефективност − да се формира 

социална общност от учащи се и знаещи хора с умения за пренос на знания и умения. 

Учителят, освен конкретно педагогически умения за работа в класната стая, е необходимо да 

развива публични умения за комуникация и презентационни умения, т.е. комплекс от умения, 
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които надграждат първоначалните педагогическите умения. Също така в педагогическата 

компетентност на учителя се оформя и изискване за управление на интегративен 

образователен процес, общуване и управление на иновативна класна стая. В този смисъл 

„предметното обучение“ вече отстъпва място на такъв модел на обучение, в който 

преживяването, творческото прилагане на знания и умения са водещите фактори при 

усвояване на знание и формиране на умения. Това е така, защото светът, в който живее 

ученикът, като субект в житейското и образователно пространство, е необятно 

информационно наситен. Ученикът днес влиза в класната стая не с въпроса какво се случва, а 

с въпроса как се случва. Ето защо педагогическата компетентност на учителя отдавна не 

включва само нормативния регламент. Както пише В. Гюрова, „за да е адекватен на времето, 

в което живее, ученикът трябва да притежава разнопосочни знания и умения, които да го 

направят гъвкав, адаптивен и креативен гражданин на света, с будно гражданско съзнание и 

чувствителност към проблемите на другите и на планетата“ (Gyurova, 2018, p. 4). В този 

смисъл педагогическата компетентност като нормативно понятие трябва да бъде пo-

методически насочена − учителят знае какво преподава, но е нужно да се насочи как да го 

преподава на съвременните ученици.  

„От представените теоретични концепции може да се обобщи, че изследователите в 

областта на педагогиката отделят значимо внимание на изграждането на актуален 

компетентностен профил на учителя. Техните идеи не се ограничават до възприемането му 

като професионалист, притежаващ определен набор от компетентности, гарантиращи успешно 

реализиране на професионалните му роли и функции“ (Teneva, 2020, р. 18).  

Друг вид компетентност за началния учител, която може да се разглежда, са т. нар. 

компетентности, развити чрез технологично базирани модели на образование – Web 1.0 до 

Web 4.0. Може да се твърди, че тези надграждащи компетентности имат силно 

интердисциплинарен и интегративен характер спрямо учебния процес. Тук те могат да се 

класифицират и като изследователски умения. Важно операционално умение в 

педагогическата компетентност на началния учител е създаването и управлението на 

педагогически иновации. Иновациите в началното училище се реализират в три направления:  

− съдържанието на учебните програми;  

− методите, формите, ресурсите и начина на организиране на учебно-възпитателния 

процес;  

− управлението на педагогическите институции.  

Иновациите включват нови и значително подобрени концепции и предложения за 

прилагане на методи и средства за обучение, рационални варианти за работа с многообразието 

от детски индивидуалности. Ето защо методическата компетентност на началния учител може 

да породи иновационна педагогическа дейност. В този случай се наблюдава промяна в 

целеполагане, задачи, съдържание на образованието и възпитанието; интегрират се форми, 

методи и похвати за постигане на по-висока успеваемост; конструират се интердисциплинарни 

технологии; оценката на резултатите се извършва по дейностно-прагматични критерии и др. 

Наблюдава се личностно-професионална рефлексия по отношение на субектите на 

образованието − техните знания, умения, навици, компетенции.  
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ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Румяна Димитрова Минкова 

 

CIVIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL CONDITIONS 

Rumyаna Dimitrova Minkova 

 

 

Abstract: In modern pedagogy, civic education is defined as innovative in the direction of pedagogical 

practice, the essence of which is the education of students about the values and norms of life, the formation of 

civic personality traits, civic competences and civic education. 

A modern school is faced with the task of developing in students not just knowledge, skills and abilities, 

but multifunctional, basic competencies. The areas in which civic education works in primary school are the 

acquaintance of the student with human rights and responsibility to society, environmental education and the 
promotion of tolerance. Interactive methods such as innovation in civic education are pedagogical interaction, 

mutual influence of participants in the pedagogical process through the prism of their own personality, personal 

experience and life activities. 

Keywords: socialization, values, civic education 

 

 

Гражданското образование е съвкупност от различни дейности на участниците в 

образователния процес, насочена към създаване на условия за овладяване от учениците на 

специални знания и умения в реална среда. 

Динамичните промените, настъпващи в нашето общество, определят нови изисквания 

към вътрешната образователна система. Успешната самореализация на личността през 

периода на обучение и след неговото завършване, социализацията му в обществото, активната 

адаптация на пазара на труда са най-важната задача на образователния процес. 

Основите на гражданската образованост се полагат и наливат в образователните 

институции (училища, университети, академии), но силата на действената гражданственост се 

развива в/чрез обществото. Рефлексията върху ценностния мироглед на подрастващите чрез 

знания, получени от гражданското образование, имат формиращ характер. Силата на 

ценностната рефлексия може да се определи като „3-те К“, т.е. КАКВО знам – КОЛКО да дам 

– КАК да правя (Neminska, 2015). 

Основната цел на гражданското образование е формирането на гражданско съзнание 

като интегративно качество на  младата изграждаща се личност. Учениците от най-ранна 

възраст трябва да овладеят ценностите на обществото, в което живеят, да се възпитават и да 

се социализират в гражданското общество, да зачитат правата и свободите на другите, да 

проявяват национална и религиозна толерантност, уважително отношение към езиците, 

традициите и културата на други народи. Ефективността на гражданското образование до 

голяма степен зависи от педагогическите технологии, които се използват от учителите в 

образователния процес. 

Терминът гражданско образование (англ. civic education, фр. éducation civique, нем. 

Zivilbildung, рус. гражданское образование) е дискусионен. Най-простото определение на 
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гражданското образование е, че то е политическа социализация на подрастващите (Tedesko, 

UNESCO, 1996). 

Социалните функции, на които то се основава, са две: репродуктивна (стабилизираща, 

консервативна), свързана с възпроизводството и утвърждаването на съществуващите 

социални отношения, и конструктивна иновационна насоченост − пряк или косвен принос на 

подрастващите за утвърждаване на нов начин на живот. 

Гражданската социализация на личността в процеса на обучение и възпитание е 

включването в социалната реалност. Осигуряване на нейната активна гражданска позиция, 

предоставяща възможност за упражняване на личните си идентификация, социокултурни 

особености, социален статус в съответствие с нейната етнокултурна и конфесионална 

принадлежност (Nasyrova, 2005). 

Видовете гражданско образование, които се дефинират, са два: съдържателно-базирано 

гражданско образование (content-based civic education) и проблем-центрирано или резултат-

центрирано (issue-or problem-centered civic education) (Vontz, Nixon, 1999). 

Идеята за гражданско образование навлиза в българското училище през епохата на 

Възраждането. За пръв път Петър Берон през 1824 г. в своя „Буквар с различни поучения“ – 

„Рибен буквар“, в дял трети „Добри съвети“ и дял четвърти „Умни съвети“ дава теоретичен 

израз на идеята за необходимостта от образование, което да отговаря на икономическите 

изисквания и културните нужди на обществото. Голяма част от съветите му засягат 

отношението на човека към другите (Kasnakova-Ivanova, 2015). 

За определяне на теоретичните и организационно-методологичните подходи за 

осъществяване процеса на създаване на нравствени представи в началното училище в процеса 

на гражданското образование се вземат предвид възрастовите особености на учениците в 

образователният процес. 

В процеса на обучение ученикът се насърчава: да мисли критично, да поема отговорност, 

да се самоопределя като личност, активно да взаимодейства с обществото, да развива 

способност за обективна самооценка, да формира общочовешки норми, умение за водене на 

диалог, уважение на мнението на другите. Сътрудничеството между училището и семейството 

е обща цел за създаване на благоприятни условия за пълноценно социално формиране, 

възпитание и образование на децата.   

Методите и формите на обучение по гражданско образование 

Интерактивен: От английски. (inter  „между“; act  „действие“).  Интерактивното обучение 

е взаимодействие на учениците не само с учителя, но и помежду им, и доминиране на 

дейността на учениците в учебния процес. 

− ситуативни (разглеждане на реална или измислена ситуация); 

− дискусия (обсъждане на конкретен проблем, целенасочена обмяна на идеи, преценки, 

мнения); 

− рефлексивни (интроспекция, разбиране и оценка на собствените си действия или 

действията на групата); 

− търсене (получаване на определена информация от различни източници, модел на 

научно изследване); 

− асоциативно (разчитане на асоциативно мислене); 

− аналитичен (критическо мислене – дедукция – от частното към общото и индукция – от 

общото към частното); 
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− репродуктивна (възпроизвеждане на готова информация); 

− игра (симулация на реални или измислени ситуации) (Orehina, 2004). 

Основната форма на учебно-възпитателна работа в училище е урокът. Интегрираните 

уроци, провеждани в училище, ще формират цялостен граждански мироглед на подрастващото 

поколение. Нестандартните уроци спомагат за задоволяване на потребността на детето от 

развитие на интелектуална, мотивационна, емоционална и други сфери, развиващи 

интегративните качества на личността. Игровите форми (имитации, състезания, ролеви и 

делови игри, игрови ситуации), формират чрез опита активно социално поведение. 

Ефективността на тези уроци се крие в прякото участие на учениците в процеса на обучение. 

Образователните ситуации в които ученикът попада и решава сам оказват най-силен 

възпитателен ефект върху личността му. 

Учебната дисциплина, в която е застъпено гражданското образование в началното 

училище, е комплексна. Уроците по “Околен свят“ формират у учениците отговорно 

отношение към опазването на околната среда, изграждат се фундаментални ценности на 

обществото, полагат се основите на морално поведение, нравствени понятия и ценности. 

Възпитават се в чувство на толерантност, чувство на уважение към културата и традициите на 

другите народи. 

В начален етап усвояването на материала по гражданско образование може да се 

представи на учениците под формата на различни видове обучения. Една от целите е 

учениците да опознаят основните граждански ценности, правата и задълженията на 

гражданина в обществото на практика, стандартите за гражданско поведение. Децата се учат 

да решават проблеми; да участват в групи като лидери и подчинени; да поемат отговорност за 

своите решения и действия (Ivanov, 2000). 

Проектната дейност дава възможност да се разширят знанията и да се развият уменията 

в образователната област гражданско образование. Да знаят ролята на езика си, религията и 

традициите за съхраняване и развитие на българския род. Да определят принадлежност към 

общност въз основата на езикови и религиозни особености. Да обяснят ролята на езика, 

религията и традициите в обществото (Neminska, 2021). Изследователската дейност, която се 

провежда в хода на работата, е ефективен начин за преподаване и включването на няколко 

учебни предмета. 

Този метод включва разработването и изпълнението на социален проект от ученици, 

насочен към идентифициране, анализиране и решаване на конкретен социален проблем. 

Проектната дейност дава възможност за избора на определен социален проблем, неговия 

анализ и разработване на решения. Учениците придобиват социални компетенции и се 

научават да вземат отговорни решения за подобряване на социалната ситуация в 

заобикалящата ги среда. 

Работата в екип в часовете помага на децата да развият умението за социално 

взаимодействие със съучениците си, основна задача на гражданското образование. 

Една от формите на екипно взаимодействие в учебно-възпитателна работа в 

съвременното училище, е часът на класа, в който учителят провежда разговор с учениците по 

предварително подготвена тема. 

В извънкласни дейности явен белег на гражданското образование е необходимостта от 

активно участие в празнични прояви; в необходимостта от реализиране на собствените си 

възможности в различни видове дейности; в проява на творчество, развиване на личностните 

му качества. формирането на гражданство като интегративно качество на личността. В тези 
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дейности се консолидират научените уроци по различните предмети в задължителния учебен 

план. 

Иновативността на тези начини на педагогическо взаимодействие дава възможност да 

бъдат включени в проекта и семейството т.е. съвместните дейности на деца, учители и 

родители. 

Други форми са „обучението чрез преживяване“ (experiential learning) – обучение чрез 

собствен опит и „обучение на открито“ (outdoor education) – обучение, което не е затворено в 

класната стая. При тях се използва цялата природна, социална и културна среда на учениците 

като източник на знания. Основната идея е чрез опита да се обогатят знанията и уменията по 

почти всички предмети на учебния план (Ivanov, 2000). 

Обучението чрез социални услуги (service learning) е образователна философия и метод 

на обучениeто и предполага съчетаване на училищната програма и социални дейности в 

реално общество. Вместо дидактичното преподаване на материала, се дава възможност 

учениците да опознаят живота чрез активно включване. Основният фокус на методологията е 

учениците да опознаят основните граждански ценности, правата и задълженията на 

гражданина в обществото на практика. 

Гражданското образование използва и други методи, които включват децата в 

колективно търсенеq използването на анкета, образователният диалог, идентифициране на 

връзки, разговори с елементи на прогнозиран, екскурзии, участие в състезания. 

Заключение 

С интегрирането на социологически, педагогически и психологически подходи се 

обосновава същността на понятието „гражданско образование”. Целта на гражданското 

образование на учениците се определя като създаване на условия за социализация на 

личността на детето и неговото духовно и морално саморазвитие: подчертават се 

съдържателните компоненти на гражданското образование − морални, правни, политически. 

Гражданското образование в своята методология съчетава проекто-базираното обучение и 

изследователската дейност на децата. Създаването на проблемни ситуации и търсене на 

тяхното решение, използването на метод на решаване на интердисциплинарни образователни 

проблеми, образователен диалог дават възможност за активно взаимодействие с обществото. 

Образователният процес не се ограничава само до часовете в училище, той се влияе от 

семейството, участието му в индивидуални и групови изследователски проекти, ролеви игри, 

работи с източници. Учениците усвояват много по-добре материала в училище, ако активно 

участват в специални проекти, които изискват творчески подход. Постигането на гражданска 

идентичност е важна задача за развитието на личността. Важен е както урокът, така и 

използването на индивидуалните форми и методи на гражданско образование в началното 

училище за да се достигне крайната цел. 
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Резюме: В съвременната педагогика гражданското образование се определя като иновативно в 
посоката на педагогическата практика, чиято същност е обучението на учениците за ценностните и 

нормите на живот, формирането на граждански личностни черти, гражданските компетенции и 

гражданското възпитание. 

Едно съвременно училище е изправено пред задачата да развива у учениците не просто знания, 
умения и способности, а многофункционални, основни компетенции. Направленията, по които работи 

гражданското образование в началното училище, са запознаване на ученика с човешките права и 

отговорност към обществото, екологично образование и насърчаване на толерантността. Интерактивни 
методи като иновация в гражданското образование са: педагогическо взаимодействие, взаимно 

влияние на участниците в педагогическия процес през призмата на собствената си личност, личен опит 

и жизнена дейност. 

Ключови думи: социализация, ценности, гражданско образование 
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БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР – ВЪЗПИТАТЕЛ НА ЦЕННОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Жана Пламенова Колева 

 

BULGARIAN FOLKLORE – AN EDUCATOR OF VALUES FOR PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS 

Zhana Plamenova Koleva 

 
Abstract: In this article, folklore and the possibilities of educating values through it are considered. The 

formation of the students' value system consists in the education of patriotism and a sense of belonging to one's 

nation. In the foreground are the inter-subject links of folklore with primary school subjects. Their use makes 
it possible to build individuals with a patriotic feeling and motivation to learn. The functions of folk creativity 

as a valuable reflection of the Bulgarian folk are revealed. 

Key words: values, education, Bulgarian folklore, folk art, inter-subject links 

 

Промените в икономическата, техническата, политическата и социокултурната сфера и 

процесите на глобализация на света налагат промени в образователната система. При 

разглеждане на реформите в съвременното обучение, се открояват държавните образователни 

изисквания и учебни предмети на основата на традициите, поставени в основната роля за 

цялостното изграждане на младите хора и пълноценното им реализиране в живота. В 

приоритети на образованието се превръщат изграждането на начални социално и личностно 

значими компетенции и ценности от подрастващите. 

На основата на традициите, но в контекста на новата образователна парадигма, се дава 

превес на интегративните тенденции за представяне на българския фолклор в началното 

училище. Междупредметните области и прокарването на фолклора чрез тях са предпоставка 

за разширяването на познавателния и социалния опит на учениците и възпитаването на 

ценности у тях. 

Формирането на ценностна система на учениците се състои във възпитаването на 

родолюбие и чувство за принадлежност към своя народ. По-честото включването на 

българския фолклор в обучението по различните учебни предмети осигурява по-големия 

интерес и участието с особен ентусиазъм на учениците от начален етап в предложените от 

учителя дейности. При организирането и провеждането на обичаи и празници, свързани с бита 

на българите, те стават по-активни и инициативни. 

Във взаимодействието на учениците с фолклора ясно се откроява „тясната 

взаимообвързаност между фолклорната традиция и идеята за принадлежността, за 

българското, за народностното“ (Лозанова, 2005, с. 120), което е предпоставка за развитието 

на новото българско поколение. Именно доближаването на учениците до спецификата на 

фолклора, запознаването им с него и с мястото му в живота на хората ги приближава до корена 

на българския народ.  

Пред родния фолклор са поставени необятните възможности за художественото и 

възпитателно въздействие върху детската природа. Основна цел за включването на народните 

приказки, обичаи, песни, гатанки, пословици, поговорки, броилки в процеса на обучение е да 
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се възпита траен интерес и емоционална отзивчивост към българското народно творчество. С 

негова помощ се осъществяват задачите на естетическото, нравственото, патриотичното 

възпитание на учениците. Подпомага се формирането на умения и навици, чрез които 

подрастващите да станат съпричастни към българските традиции и култура, възпитава у тях 

любов и уважение към българския фолклор. 

Основна цел в процесите на опознаване на българския фолклор е да се възпита траен 

интерес и емоционална отзивчивост към българското народно творчество. При разглеждането 

на понятието „ценност“ от един от водещите изследователи Милтън Рокич обръщаме 

внимание на тълкуването “трайно убеждение, че даден специфичен начин на държане или 

представата за смисъла на съществуването са лично или социално предпочитани пред 

противоположния или обратен начин на държане или представа за смисъла на 

съществуването“ (Rokeach, 1973, p. 5). Авторът разделя ценностите на два вида – терминални 

и инструментални, като се забелязва, че „творчеството“ присъства като компонент на двете 

ценности (Rokeach, 1973). В този смисъл в настоящия доклад тълкуваме, че косвеното 

присъствие на „творчество“ в посочените видовете ценност отразява неговата значимост. Като 

се уповаваме на гореизложените доводи, приемаме, че народното творчество е ценностно 

отражение на българското общество. 

Формирането на ценности у учениците е основен фокус в съвременните образователни 

стандарти за учениците от началното училище. Като съществен тематичен акцент в учебното 

съдържание по учебните предмети се откроява българският фолклор. В нормативните 

документи образователната подготовка се идентифицира с придобиване на знания, умения и 

отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, културна 

компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 

На основата на традициите, но в контекста на новата образователна парадигма, се 

разглеждат интегративните тенденции за представяне на българския фолклор в началното 

училище. Откриването на фолклора в различните учебните предмети дава възможност за 

очертаване на междупредметните области. Те са предпоставка за разширяването на 

познавателния и социалния опит на учениците. Пресечните точки на  фолклора с учебните 

предмети от началното училище се откроява и в тълкуването му като понятие от група 

фолклористи „групово ориентирано и основаващо се на традицията творчество на групи или 

индивиди, отразяващо очакванията на общността като адекватен израз на нейната културна и 

социална идентичност. Неговите модели и ценности се предават устно посредством 

имитиране или по други начини. Формите му включват например език, литература, музика, 

танц, игри, митология, ритуали, обичаи, занаяти, архитектура и други изкуства“ (Bochkov, 

2002).  

Стимулирането на богатството на речта и в този смисъл „доброто общуване“ като 

ценност откриваме във връзките между фолклора и обучението по българския език и 

литература. В учебната програма са отбелязани знания, които се отнасят именно до 

определени жанрови проявления от литературата и фолклора за деца − български народни 

песни, приказки, легенди. Задачите, свързани с определяне настроението на стиховете или 

самостоятелната подготовка и съставянето на стих по подобие на изучавания от учениците, 

дава възможност за лично творчество от тях. Разкриват се възможности за по-цялостно 

възприемане и осмисляне на творбата и изказване на мнения за нея. Литературните творби от 

народното творчество, благодарение на богатото им съдържание и насочване на 

подрастващите към категориите „добър“ и „лош“, подпомагат още за изграждането на редица 



Volume 9, 2022 

34 
 

нравствени добродетели у тях като трудолюбие, родолюбие, доброта, съчувствие, вежливост 

и др.  

Фолклорът характеризира същността на народа във всички етапи на неговото житие и 

битие. Това обосновава доминиращото му присъствие в обучението по предмета „Човекът и 

обществото“ и “Човекът и природата“ в началното училище. Той има огромно познавателно 

значение като възпитател на подрастващите и е неизчерпаем извор на знания за бита, труда, 

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

усложнява постепенно като се съобразява и върви паралелно с разширяването на духовния 

кръгозор и с обогатяването на жизнения опит на учениците. Той „разкрива извънредно 

интересни страници от класовите и освободителните борби, които трудовият народ е водил 

през вековете“ (Dinekov, 1990). 

Народното творчество е неразделна част и от изобразителното изкуство, в което  се 

разкриват ценностите на човека като носител и продължител на традициите и обичаите. 

Изобразяване и сравняване на български народни носии, шевици, килими или обредни 

предмети са част от културата и бита на нашия народ и носят богата символика, която кара 

човек да живее с достойнствата на поколенията. Фолклорната традиция „изпълнява ролята на 

посредник в диалога и взаимопроникването между културното ни наследство и 

съвременността. Тя изгражда феномена, наречен „национално своеобразие“ на културата ни, 

придава устойчиви духовни опори, поддържа етническото ни самосъзнание, самоличност, 

идентификация“ (Lozanova, 2005, p. 120). 

Възпитаването на здравето като ценност е едно от най-важните за подрастващите. Това 

е най-силно застъпено в обучението по физическо възпитание и спорт, а връзките му с 

фолклора са многостранно преплетени. Включените в учебното съдържание за разучаване 

народни хора и танци спомагат за натрупването на слухов опит, обогатява се усетът за метрика 

и ритмика на учениците чрез звучащите образци от българския  фолклор. С броенето при 

общоразвиващите упражнения, ходенето, бягането, гимнастиката и др. двигателни действия, 

изпълнявани с музикален съпровод, движенията стават по-точни, примерени и прецизни. Чрез 

включването на българските хора и танци в обучението се дава възможност за възпитаване у 

учениците на добра физическа култура.  

Интегративните връзки, реализирани в процеса на обучение, спомагат „да се разшири 

спектърът от упражнявани дейности и да се осигури качествено обучение, базирано на 

практическата дейност на учениците“ (Dimitrova, 2021, p. 457). Широкото използване на 

междупредметните области, с възможностите за включване на фолклор спомага за 

изграждането на личности с патриотично чувство и мотивация за учене.  

В процес на работата с български фолклор у подрастващите се „формира отношение към 

родното, към историческата традиция, утвърждава се знанието за гражданска и национална 

идентичност, разбирането за активната роля и отговорност на личността като основни 

ценности на съвременността“ (Raykovsky, 2021, p. 368).  

Направеният обзор за включването на народно творчеството в учебното съдържание 

откроява неговото фундаментално място в обучението на учениците. Това дава основание 

българският фолклор да бъде разглеждан като възпитател на ценности и добродетели у тях. 

Откриването на възможности за възпитаване на ценности налага непрестанното търсене на 

ефективни методи и форми на работа, които да осигурят високо качество в образованието. 
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Резюме: В настоящата статия се разглежда фолклорът и възможностите за възпитаване на 

ценности чрез него. Формирането на ценностна система на учениците се състои във възпитаването на 
родолюбие и чувство за принадлежност към своя народ. На преден план са изведени 

междупредметните връзки на фолклора с учебните предмети от началното училище. Използването им 

дава възможност за изграждането на личности с патриотично чувство и мотивация за учене. Разкриват 

се функциите на народното творчество като ценностно отражение на българския народ. 

Ключови думи: ценности, възпитание, български фолклор, народно творчество, 

междупредметни връзки 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО  НА „МОДЕЛ ЗА УСКОРЕНО 

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТАЕКУОН-ДО“ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА 

ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМИЧЕТА ОТ ТРЕТИ КЛАС 

Еди Иванов Иванов 

 

RESULTS OF THE APPLICATION OF "A MODEL FOR ACCELERATED 

BEGINNING TAEKWON-DO TRAINING" ON THE PHYSICAL FITNESS OF 

THIRD GRADE GIRLS 

Edi Ivanov Ivanov 

 
 

Abstract: This paper examines specific parameters of physical preparedness obtained from 

a study of the effectiveness of an author's pedagogical model for accelerated initial training in 

Тaekwon-Do for students in 3rd grade (girls). 

The aim of the study is to establish the physical preparedness of students (girls) from 3rd 

grade, practicing taekwondo in sports clubs in the country and increase the effectiveness of 
training. The conducted testing of all subjects, distribution in two groups - control and 

experimental group, 11 indicators carrying information about the level of their physical 

preparedness. From the obtained results it is established that the applied author's model for 
accelerated training had an impact on the improvement of the explosive power of the lower 

extremities in the experimental group. The flexibility measured by the “Eurofit” gradient test in 

third graders has not had much effect. The flexibility of the lateral and left splits in the 

experimental group was significantly improved. In the lateral split the flexibility has improved by 
-4.1 cm at P = 99.99%, which we assume is mainly due to the pedagogical model. 

Key words: training model, physical preparedness, sports clubs, children, students. 

 
 

Таекуон-До е система от умения за ръкопашен бой и 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. 

„Както знаем, високите спортни резултати могат да бъдат постигнати преди 

всичко от перспективни спортисти. Тяхното откриване и подготовка са основното 

направление в съвременната наука за спорта. Спортистите трябва да притежават 

изключителни морфологични данни, уникално съчетание на комплекс от 

двигателни качества и психически способности, намиращи се на високо ниво на 

развитие“ (Ilieva-Sinigerova, 2020, p. 5). 

Обучението по Таекуон-До е педагогически процес, основан на базата на 

дидактическите принципи и методи за обучение. 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. 

Според И. Пелтекова (2020) винаги трябва да се взима под внимание, че 

съществуващите средства и методи за управление на спортната подготовка може и 

трябва да се обогатяват и разширяват с нови елементи. Това е възможно на базата 
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на развитието на научните постижения, повишаване квалификацията на 

преподавателския състав, подобряване на материално-техническите средства и 

учебни пособия и не на последно място качествен подбор (Peltekova, 2020, p. 33). 

Физическото развитие и дееспособност на учениците е основа за здраве и 

качествена спортна подготовка. „Многочасовото обучение пред компютър, 

преглеждането на телефона, сърфирането в интернет пространството, 

електронните игри, гледането на телевизия и други дейности извършвани в седнало 

и легнало положение са типични зависимости, които тревожат както учителите по 

физическо възпитание и спорт, така и лекари и родители“ (Peltekova, Peltekov, 2021, 

p. 372). 

Установено е, че момичетата проявяват по-голям интерес към бойното 

изкуство и спорта таекуондо в тази възраст. Броят на практикуващите в нашата 

страна е сравнително много по-голям от този на момчетата. 

Състезателите от женски пол на 9–12 г., трениращи Таекуон-До, притежават 

подчертано атлетично телосложение с характерна мускулно-скелетна конструкция, 

представена от ендоморфно-мезоморфния соматотип (Ilieva-Sinigerova, 2019, p. 

35). 

Физическите принципи за пълноценно използване на силата включват  сила 

на реакция, концентрацията, дишането, равновесието, масата, скоростта. 

Методика 

В настоящата публикация представяме резултатите от изследването 

обхващащо възрастовата група – трети клас момичета. Това са трениращи деца в 

девет клуба развиващи Таекуон-До на територията на страната. 

Тестовете за оценяване се прилагат в учебно-тренировъчните часовете по 

Таекуон-До в спортните клубове. Участниците в изследването бяха разделени на 

две групи – контролна и експериментална. Съставената тестова батерия съдържа 

показатели, които се използват за оценяване на физическата дееспособност на 

учащите се. Към нея са добавени и включени специализирани тестове като лицеви 

опори, прескоци над гимнастическа пейка, подскоци с високо повдигане на 

колената,  шпагати на ляво и дясно,  странични шпагати ляв и десен и наклони 

напред по Еврофит, които ще се проведат в началото на изследването, по време на 

изследването и в края на изследването. 

Целта на изследването е установяване на физическата подготвеност на 

момичета от трети клас, трениращи Таекуон-До в спортни клубове в страната и 

повишаване на ефективността на обучението. 

Получените стойности са обработени с помощта на сравнителен анализ. 

Задачите за осъществяването на целта бяха: 

• проучване и анализ на специализираната литература; 

• прилагане на 11 теста: тестове измерващи силата на горни и долни крайници 

(скок на дължина от място, скок на височина, хвърляне на плътна тока); тестове за 

бързина (прескок над гимнастическа пейка); тест за издръжливост (бягане на 300 m); 

тестове за гъвкавост (наклон по „Еврофит“, страничен шпагат, десен шпагат, ляв 

шпагат); тестове установяващи динамичната сила (лицеви опори, коремни преси). 
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• препоръки за оптимизиране на работата в спортните клубове с ученици 

(момичета) от 3.клас. 

Обект на изследването: Методиката на обучението по Таекуон-До за 

ученици I - IV клас трениращи в спортни клубове. 

Предмет на изследването: Физическата подготвеност на момичета от трети 

клас, трениращи Таекуон-До. 

Анализ на резултатите 

Резултатите от сравняването на резултатите от средноаритметичните 

стойности и разликите между контролната и експерименталната група по всички 

показатели измерени от нас са представени в табл. 1. 

Таблица 1.  

Сравнителен анализа на двигателните постижения при двете изследвани 

групи 

№ Показатели 

Контролна 

група 

Експериментална 

група 
    

X 1 S 1 X 2 S 2 d Pt% 

1 Скок на дължина (cm) 118,42 1,44 118,64 2,66 0,22 0,189 

2 Скок височина (cm) 163,83 2,29 165,91 2,02 2,08 0,968 

3 Хвърляне на плътна топка (cm) 222,08 1,88 226,27 2,53 4,19 1,000 

4 
Прескок над гимнастическа 

пейка (s) 
20,42 1,98 21,55 2,02 1,13 0,810 

5 Издръжливост – 300 m (s) 95,67 2,77 94,82 1,94 -0,85 0,591 

6 Наклон по "Еврофит" (cm) 124,50 3,18 130,55 1,75 6,05 1,000 

7 Страничен шпагат (cm) 34,92 1,62 30,82 2,48 -4,10 1,000 

8 Шпагат ляв (cm) 41,75 1,60 39,36 1,75 -2,39 0,997 

9 Шпагат десен (cm) 41,17 1,75 39,82 1,47 -1,35 0,940 

10 Лицеви опори (бр.) 25,92 1,00 27,64 2,25 1,72 0,965 

11 Коремни преси (бр.) 26,92 2,02 30,18 1,47 3,27 1,000 

 

За нуждите на изследването и за оценяване на въздействието на 

педагогическия модел на обучение по Таекуон-До разгледахме значимостта на 

разликите между средните нива при двете групи момичета. 

От представеното сравнение се вижда че с много висок степен на 

достоверност (Pt=100%) са резултатите на показателите от коремни преси, ляв 

шпагат, страничен шпагат, гъвкавост (по Еврофит) и хвърляне на плътна топка 

(фиг.1). 
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Фиг. 1. Значимост на разликите между контролна и експериментална група 

Сравнението между контролната и експерименталната група по показателя 

взривна сила измерен с теста: скок дължина от място показва, че (Pt=19%). Тази 

разлика е малка и недостоверна и може да бъде обяснена със случайни причини. 

Методите и средствата, използвани в тренировките, провеждани  по 

стандартната методика по Таекуон-До с обучаемите от контролната група, също са 

повлияли на изследваната взривна сила на долните и горните крайници. 

Експериментираният педагогически модел е оказал положително въздействие 

върху взривната сила на долните и горните крайници при момичетата от трети клас 

от експерименталната група.  Достоверно са нараснали стойностите на 

показателите на взривната сила на долните крайници, измерена с теста скок на 

височина и взривната сила на горните крайници, измерена с теста хвърляне на 

плътна топка при изследваните момичета от експерименталната група. Средно 

разликата между средните показатели (d) на скок на височина е с 2.08 cm по-висока 

при експерименталната група в сравнение с контролната група при Р=96.8%. Тази 

висока гаранционна вероятност показва, че приложеният педагогически модел е 

повлиял за подобряването на взривната сила на долните крайници. С 4.19 cm е 

нараснало разстоянието при хвърлянето на плътна топка, което показва за 

повишаване на взривната сила на момичетата от експерименталната група 

(Р=99.99%). Установява се, че ефективността на специализираните упражненията 

са се отразили по различен начин върху изследваните момичета от 

експерименталната група.  

Бързината е едно от основните качества, заемащо важно място при 

проявление на физическата дееспособност. „Спортното усъвършенстване е 

неразделно свързано с повишаване на скоростните възможности на състезателите“ 

(Zhelyazkov, Dasheva, 2011, p. 250). При заниманията с Таекуон-До изпълненията 

на бойните техники са свързани с бързото движение на крайниците и тялото. В 

експерименталното изследване бързината е измерена с теста подскок над 

гимнастическа пейка. Положителни са промените на бързината при изпълнението 

на теста прескок  над гимнастическа пейка при ученичките от 3. клас 
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При момичетата от експерименталната група бързината се е повишила с 1.13 

s при Р=81%. Няма основание да се твърди, че момичетата от експерименталната 

група са по-бързи в използвания тест за установяване на специфичната бързина. 

Предполагаме, че бързината ще се развива прогресивно. При обобщение на 

разликите между средните величини на бързината при прескока над гимнастическа 

пейка се вижда, че педагогическия модел е повлиял по-силно върху момчетата, в 

сравнение с момичетата от експерименталните групи. Момичетата от 

експерименталните групи като цяло имат по-добра бързина, измерена с теста 

прескок над гимнастическа пейка от учениците от  контролните групи. Доказва се, 

че педагогическият модел е по-ефективен от стандартната методика на тренировка 

по Таекуон-До. 

Издръжливостта е едно най-значимите физически качества, при 

практикуващи Таекуон-До. Издръжливостта е измерена с теста бягане на 300 m за 

момичета от трети клас. 

Прави впечатление, че момичетата както при контролната, така и при 

експериментална група са пробягали контролното разстояние от 300 m по-бързо от 

момчетата (Р=59%). Тук е важно да се отбележи, че спортния стаж и 

продължителността  на тренировки във времето в една или друга степен влияят 

положително върху развитието на издръжливостта. 

При обобщение на анализираните резултати от тестовете върху изследваните 

групи момичета се констатира, че педагогическият модел оказва определено 

въздействие върху качеството издръжливост върху участващите в 

експерименталните групи. В процеса на практикуване на Таекуон-До и 

стандартният модел е повлиял за развитие на качеството издръжливост. В 

определени случаи неговото въздействие е по резултатно от тава на предложения 

педагогически модел. Следва обаче да се отчита и продължителността на 

прилагането на новия педагогически модел и стандартната методика на тренировка 

по Таекуон-До. 

Едно от основните физически качества, което се явява като важен фактор в 

реализацията на движенията на техниките на Таекуон-До е гъвкавостта. Според 

К. Аладжов (1992) за спортната дейност гъвкавостта е изключително важно 

качество. От практиката е известно, че по-гъвкавият спортист е по-координиран, 

по-пластичен, сравнително леко изпълнява отделните елементи на спортната 

техника (Aladzhov, 1992, p. 10). 

За измерване на това качество са приложени четири теста − наклон по 

Еврофит“, страничен шпагат, ляв шпагат и десен шпагат. 

Установени са различни промени при този изследван показател. 

Педагогическият модел не е оказал съществено въздействие върху гъвкавостта, 

измерена с теста наклон по „Еврофит“ при момичетата от трети клас (6.05 cm). 

Значително е подобрена гъвкавостта при страничния и левия шпагат. При 

страничния шпагат гъвкавостта се е подобрила с 4.1 cm при Р=100%., което се 

дължи изключително на педагогическия модел. Гъвкавостта при левия шпагат 

също много силно се е повлияла от въздействието на модела. С -2.39 cm тя е с по-

високи показатели, с сравнение с гъвкавост на момичетата от експерименталната 
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група, в сравнение с момичетата от контролната група (Р=99.7%). На границата на 

достоверността (Р=94.%) е разликата (d=-1.35 cm) между средните стойности на 

гъвкавостта при десния шпагат. Положителните и достоверни промени на 

гъвкавостта са следствие на въздействието на педагогическия модел. 

В същото време с -3.15 cm е по-добра гъвкавостта при страничния шпагат на 

експерименталната група в сравнени гъвкавостта на контролната група (Р=99.99%). 

По всяка вероятност акцента при провеждане на тренировките по Таекуон-До при 

прилагането на педагогическия модел са били насочени към подобряване на 

гъвкавостта при страничния шпагат. 

При изпълнението на отделните техники при тренировките и състезанията по 

Таекуон-До голямо значение има динамичната сила на горните крайници и на 

коремните мускули. Ефективността на ударите се определя от ускорението на 

движението на горните крайници. Динамичната сила на горните крайници и 

коремните мускули са измерени с тестовете лицеви опори и коремни преси. 

Положително са повлияли специализираните упражнения на педагогически модел 

върху динамичната сила на горните крайници и коремните мускули при 

момичетата от трети клас. 

Динамичната сила на горните крайници на момичетата от 3. клас от 

експерименталната група се е подобрила. Високата гаранционна вероятностна на 

разликите между средните стойности на динамичната сила на горните крайници, 

измерена с теста лицеви опори при момичетата от експерименталната и 

контролната група е доказателство за ефективността педагогическия модел.  

По-голямо и положително е въздействието на модела върху динамичната сила 

на коремните мускули. Момичетата от експерименталната група са направили  3.27 

броя коремните преси повече от момичетата от контролната група при Р=99.99%. 

Заключение 

• По отношение на пет от изследваните показатели е настъпило значимо 

повишение на физическата подготвеност. Приложената методика от 

педагогическия модел за начално обучение по Таекуон-До е оказала положително 

въздействие върху развитието на взривната сила на долните и горните крайници и  

динамичната сила. 

• Подобрила се е издръжливостта и специфичната бързина в резултат на 

използваната методиката на модела за ускорено начално обучение. 

• В процеса на тренировките с прилагане на специализираните упражнения от 

педагогическия модел значително се е подобрила гъвкавостта. 

• По-добрите резултати мотивират момичетата да тренират повече, което води 

до усъвършенстване на физическата подготовка и усъвършенстване на 

техническите умения. 

• Получените резултати от експерименталното изследване доказват 

ефективността на педагогическия модел  за ускорено начално обучение на 

момичета от трети клас по Таекуон-До. 

• Участващите момичета в експерименталната група са повишили показателите 

си за физическа подготвеност в сравнение с тези от контролната група. 
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Резюме: Настоящата разработка разглежда специфични параметри на физическата 

подготвеност, получени от изследване на ефективността на авторски педагогически модел 
за ускорено начално обучение по Таекуон-До, на момичета от трети клас. 

Целта на изследването е установяване на физическата подготвеност на момичета от 

трети клас, трениращи Таекуон-До в спортни клубове в страната и повишаване на 

ефективността на обучението. Проведеното тестиране на всички изследвани лица, 
разпределение в две групи – контролна и експериментална група, по 11 показателя носещи 

информация за нивото на тяхната физическа подготвеност. От получените резултати се 

установява, че приложеният авторски модел за ускорено обучение е повлиял за 
подобряването на взривната сила на долните крайници при експерименталната група. 

Гъвкавостта, измерена с теста наклон по „Еврофит“, при момичетата от трети клас не се е 

повлияла много. Значително е подобрена гъвкавостта при страничния и левият шпагат при 
експерименталната група. При страничния шпагат гъвкавостта се е подобрила с - 4.1 cm 
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при Р=99.99%., което предполагаме, че се дължи основно на педагогическия модел. 

Ключови думи: модел на обучение, физическа подготвеност, спортни клубове, деца, 
ученици 
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ПЪРВИЧНА ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТА НА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО 

Весела Алексиева Алексиева 

 

PRIMARY LANGUAGE PATHOLOGY IN THE CONTEXT OF PERSONAL 

DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION OF THE CHILD 

Vesela Aleksieva Aleksieva 

 

 

Abstract: The aim of the article is to consider the influence of primary language pathology 

on the personal development of children and their socialization. Many empirical studies have 

identified the link between language development, temperament and social competence. This 

review focuses on the period of early childhood, defined as a sensitive period in which language 
and speech develop rapidly. Peculiarities in the dynamics of the development of communicative 

abilities have a high impact on the process of socialization and the formation of the child's 

personality in general. 

Key words: language, speech, socialization, primary language pathology, communication 

skills. 

 

Общуването е една от най-важните човешки потребности, стратегическо 

условие за развитие на личността, важен фактор за постигане на нейната социална 

реализация и е в пряка връзка със самосъзнанието на индивида. В процеса на 

общуване става осъзнаването на духовните и материални ценности, опознаването 

на природния, обективния и социален свят, развитието на междуличностните 

отношения, формирането на емоционална интелигентност и социокултурно 

поведение. Комуникацията е активен процес, чрез който се обменят информация, 

идеи, чувства, нагласи и оценки. Тя се превръща в метадейност, гарант за 

разгръщане, успешно осъществяване на всяка една от останалите видове човешки 

дейности. Според Г. Вълчев „Социализацията е процес, пряко свързан с езиковата 

компетентност и комуникативните способности на личността (Valchev, 2005, p. 

247). Самият акт на речево изказване е феноменален и може би най-сложно 

конструираната комплексна човешка дейност, която включва взаимодействие с 

партньор и същевременно – саморегулация. Способността за общуване осигурява 

на детето чувство за психологическа сигурност, създава усещане за комфорт, 

помага за адаптиране в обществото. Според Ц. Ценова говорното развитие в детска 

възраст е част от комплекс от общото психофизическо развитие на децата, като се 

отчитат генетичният фактор, биологичното развитие, връзката на детето с 

връстниците и възрастните (Tsenova, 2012, p. 177).  

Изучаването на първичната езикова патология е една от най-късно развилите 

се области в науката логопедия (Tsenova, 2009). Описания за деца с езикови 

дефицити откриваме още от средата на XIX век, като първоначално тези 

комуникативни нарушения са свързвани с умствена или слухова недостатъчност. 

(Tsenova, 2009). Първите опити за систематизация на симптомите при дефицити в 
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овладяването на езика от децата са направени в рамките на т.нар. медицински 

теоретичен модел. Тук могат да се споменат имената на Wilde (1853), Benedikt 

(1865), Broadbent (1872), Waldеnburg (1873), Clarus (1874), Bastian (1880), 

Uchermann (1891), Wyllie (1894), Lavrand (1897) и Moyer (1898), които изследват и 

докладват за множество случаи на деца с добро ниво на вербална интелигентност 

и езиково разбиране на фона на нарушена речева продукция. Първата 

формулировка „конгенитална афазия“ е на Vaisse, като за пръв път се подчертава 

първичният произход на нарушението. Всички термини, които използват 

изследователите на първичната езикова патология до средата на XX в., са свързани 

с медицинския модел – тук включвам термини като „инфантилна детска афазия“, 

„алалия идиопатика“, „вродена афазия“. Терминът афазия се използва в най-

различни варианти: афазия на развитието, експресивна афазия на развитието, 

рецептивна – експресивна афазия на развитието, рецептивна афазия на развитието. 

Развитието на лингвистиката и психолингвистиката, научните изследвания в 

тези области дават нов прочит на нарушението. Руската школа използва концепта 

общо недоразвитие на речта (ОНР), въведен от P. E. Левина (1967) и доразвит от 

нейните последователи. Концепцията оперира с понятието реч вместо език. ОНР е 

лингвистична категория, в която понятието показва, че са засегнати всички 

компоненти на речта при наличие на физиологичен слух и запазен първичен 

интелект (Georgieva, Valchev, 2020, p. 179). Под влияние на лингвистичия подход 

Блуум и Лахи създават трикомпонентен модел на езиковата система. Тя включва 

форма (лингвистична структура), съдържание (езиково съдържание) и употреба. На 

практика езикът е нарушен, когато се получава дисбаланс между форма, 

съдържание и употреба. На базата на тази трикомпонентна теория се създава 

клиничната картина на специфичните езикови нарушения − Specific Language 

Impairment (SLI). Ценова дава следното определение „Специфичните езикови 

нарушения са нехомогенни, първични нарушения на говоримия език, простиращи 

се върху отделните му компоненти и в двете му дименсии (генериране и разбиране 

на вербална информация) с трудно доказуем органичен произход.“ (Tsenova, 2009, 

p. 165). През 2017 г., най-вече в англоезичната научна общност  и под влияние на 

задълбочения анализ на понятието СЕН, се взима решение за единен термин: 

езиково нарушение на развитието. МКБ 11 дава следното определение: „Езиковото 

нарушение на развитието се характеризира с постоянни дефицити в усвояването, 

разбирането, възпроизвеждането или използването на езика (говорим или писмен), 

които възникват в периода на развитие, обикновено през ранното детство, и 

причиняват значителни ограничения в способността на индивида да общува. 

Способността на индивида да разбира, възпроизвежда или използва езика е 

значително под очакванията за съответната възраст. Езиковите дефицити не се 

обясняват с друго неврологично нарушение, сензорно увреждане или неврологично 

състояние, включително ефектите от мозъчно увреждане или инфекция. 

Изключващи диагнози: 

− Разстройство от аутистичния спектър (6A02); 

− Болести на нервната система (8A00-8E7Z); 

− Глухота, неуточнена по друг начин (AB52); 
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− Селективен мутизъм (6B06)“ (MKB-11)“. 

Въпреки значителния интерес към проблема на първичната езикова 

патология, многобройните изследвания в различни аспекти: клинични, 

психолингвистични, психологически или педагогически, все още няма достатъчно 

категорични изводи (следствие на натрупани емпирични данни) в логопедичната 

литература за това, как се отразяват езиково-говорните нарушения върху 

социализацията, темперамента и личностното развитие на децата. В лингвистиката, 

логопедията, психолингвистиката и други науки, занимаващи се с езиково-

говорното развитие, отдавна са поставени точни граници между езика, като 

йерархично структурирана кодова система и речта, като краен експресивен продукт 

на комуникативния акт. Диференцирани са етапите на развитие на езика и речта 

(речевата онтогенеза), които се овладяват паралелно с физическото и умствено 

развитие на децата и са показател за нивото на когнитивност. Според В. Стамов и 

К. Чичикова компонентите на езика се овладяват синхронно и паралелно с 

усъвършенстването на мускулно-речевата дейност на децата (Stamov, Chichikova, 

2001).  

Може да се приеме, че начална точка на комуникативното развитие на детето 

е поставена непосредствено след неговото раждане, тъй като комуникацията между 

бебето и грижещия се за него възрастен се установява веднага. Първият маркер за 

тази комуникация е зрителното съсредоточаване на бебето, предхождащ 

„социалната усмивка“ − вторият маркер, който може да се случи само в присъствие 

на възрастен, докато му говори. Звуковете, които децата чуват, имат значения, 

прикрепени към тях, и така се включват в речника им (Bakedano-Lopes, 2003, p. 66-

74). До края на първата си година детето е в състояние да изпълнява прости 

указания и жестове, с които да привлича вниманието. То не разбира езика, но вече 

се ориентира в комуникативната му функция, като главен източник на това 

разбиране е интонацията на гласа, действията и жестовете на говорещия (Tsenova, 

2012, p. 197). Появява се лепетът, в който вече се появяват звукове от родния език, 

нещо което не е характерно за гукането − продуцирането му е универсално за 

всички деца. Появата на лепета е от изключително значение по отношение на 

езиково-говорното развитие. Неговата проява не е безусловно-рефлекторна и 

липсата му, или късната проява и разгръщане, са сигнал за нарушено развитие.  

Около първата година детето променя своето местоположение спрямо 

околната среда − прохожда. Това е качествен скок в развитието на неговата 

когниция. При ускореното опознаване на околния свят, детерминирано от новите 

му възможности, детето разбира, че всеки предмет или състояние могат да бъдат 

назовани. Пасивният речник се обогатява, разбирането на езикови конструкти 

значително увеличава обема си. Разбирането на този етап от речевата онтогенеза 

значително изпреварва продуцирането на реч, което е логично, предвид все още 

продължаващото развитие на артикулационните органи и уменията за учленяване 

на артикулеми. Естествено разбирането на езика не е достигнало своята еманация. 

Както Пиаже отбелязва: „децата следват ограничена стратегия за разбиране, 

следваща реда на споменаване“ (Piazhe, 1991). Важен етап на езиковата онтогенеза 

е появата на двусловните изказвания, те са белег на началното овладяване на 
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граматичните структури, предимно синтактични, а в последствие и морфологични. 

Към края на втората година благодарение на развитието на когнитивните процеси, 

двигателното и емоционално развитие, социалните контакти с връстници и 

възрастни, детето натрупва значителен активен речник. Появяват се нови речеви 

конструкти – въпросите. Те са важен показател за равнището на мисловното и 

комуникативното (граматичния компонент на езика) развитие и възможностите на 

детето да общува. То овладява една важна страна на речта – диалога, и вече може 

да влиза в ролята на „слушател“, напълно съзнателно и волево. През третата година 

се появява „Аз-концепцията“, чисто психологически, детето започва да осъзнава 

Аз-а си и да се приема като отделна личност, появява се стремеж към 

самостоятелност. Появата ѝ говори за съзряване на емоционалната сфера на детето 

и скок в личностното му развитие. В този период може да се появи често срещан 

дефицит на плавност на речта, която не трябва да се неглижира, тъй като е 

предпоставка за поява на нарушения в прозодиката. Четвъртата година се 

характеризира с обогатяване на активния и пасивния речник, изреченията се 

разширяват − от просто разширено става сложно, появяват се свързващите думи, 

които осигуряват кохерентността на речта. Сформират се граматичните категории 

лице, род, число, време, като окончателното им усвояване става към шеста, седма 

година от живота на детето. Петата година се характеризира с усвояването на 

времевите понятия: когато, след, преди. Появяват се наченки на абстрактност в 

мисленето, словоредът е правилен. Продукцията е фонетично разбираема, добре 

оформена. Счита се, че „овладяването на граматиката завършва напълно към петата 

година“ (Tsenova, 2012, p. 202). Шестата и седмата година са качествено нов етап 

от развитието на детето. То вече се подготвя за овладяване на езика по нов начин, 

чрез писмената реч. За да се усвои писмената комуникация, задължително условие 

е детето да е постигнало много добро развитие на устната реч. Употребата на 

абстрактни  езикови конструкти достига ново по-високо ниво в този период от 

речевата онтогенеза на детето. Подрастващите проявяват потребност да 

употребяват в общуването езикови конструкти, които включват подчинени 

изречения, пасивни конструкции, нови изрази и понятия. Не случайно излагам този 

условен модел на речево развитие на детето (особено езиковата компонента) през 

първите години от неговата онтогенеза. Всеки етап е наситен със сензитивност, 

характеризира най-важните особености в развитието на езика и говора и не може 

да претендира за изчерпателност. Но посочените основни маркери, характерни за 

всеки от етапите на речевото развитие (по-скоро липсата им), могат да подскажат 

за определено комуникативно нарушение (езиково и/или говорно). 

Ако приемем тезата на Георгиев и Дуриданов (Georgiev, Duridanov, 1984), че 

основната функция на езика е мислооформяща (да изразява, въплътява нашите 

мисли) и комуникативна, то при децата с първична езикова патология, тези две 

функции са нарушени. Как се отразява на едно дете в предучилищна възраст  

невъзможността да предаде мислите си, да комуникира качествено с връстниците 

си и възрастните, или неспособността му да влезе в ролята на слушател? Виготски 

в теорията си за културно-историческото развитие на психиката обръща специално 

внимание на това, че „всеки дефект, който ограничава детето в общуването с 
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обкръжаващата среда, му пречи да овладее културния, социалния опит на 

човечеството“ (Vigotski, 1983, p. 275). Научно доказано е, че при деца с 

недоразвитие на речта, устойчивите лексико-граматични и фонетико-фонематични 

нарушения значително ограничават възможностите за спонтанно формиране на 

речеви умения и способности, които да осигурят процеса на говорене и приемане 

на реч. Характерно е несъвършенството на структурно-семантичната организация 

на контекстната реч. Децата изпитват трудности при програмирането на твърдения, 

при синтезирането на отделни елементи в структурно цяло, както и при подбора на 

езиков материал за определена цел. Има и данни, че липсата на формиране на 

езиковата база, като най-важна предпоставка за общуване, затруднява протичането 

му. Липсата на вербални средства за комуникация прави невъзможно 

взаимодействието между децата, превръща се в пречка за формирането на игрови 

процес (Solovyova, Haritonova, 1996). Колкото по-изразено е нарушението, толкова 

по-изразено е влиянието върху личността, децата с първична езикова патология 

могат да имат различни комбинации от речеви затруднения или дефицити. Тези 

девиации  могат да бъдат свързани с декодирането и/или продуцирането на речеви 

конструкти. Децата с първична езикова патология имат редица общи 

характеристики, като: ниско ниво на социално и личностно развитие, липса на 

инициативност в общуването, предпочитание към пасивни роли, неспособност за 

разрешаване на конфликти, липса на адекватни вербални инструменти за 

изразяване на вътрешни състояния. При изготвянето на въпросителни изказвания, 

които изпълняват функция за установяване на контакт в диалога на детето с 

възрастен или връстник, децата с езиково-говорни нарушения имат затруднения 

още на етапа на мотивация и създаване на семантична програма. Способността за 

общуване, или комуникативната способност, включва три компонента (или 

функции), на които се основава и без които не може да съществува:  

• Мотивационен компонент („Искам да общувам”); 

• Когнитивен компонент („Знам как да общувам“); 

• Поведенчески компонент („Мога да общувам“) (Krutetski, 1976, p.183). 

Първият компонент показва необходимостта на индивида да бъде включен в 

ситуацията на комуникация. Ситуацията на комуникация обикновено се нарича 

началната точка на изказването и условията, в които се развива комуникацията. 

Задачата на изказването е именно да предаде смисъла (съдържанието) на 

ситуацията. Общуването с връстниците е мотивирано от специални, специфични 

комуникационни потребности. Диалогичната компетентност осигурява 

формирането на диалогични умения, които осигуряват конструктивна 

комуникация с други хора: възрастни и деца. Монологичната компетентност 

осигурява формирането на комплекси от речеви умения: речника на родния език, 

елементарния филологически анализ на речта, граматичната структура на речта. 

Децата с първична езикова патология се страхуват да влязат в диалогични 

взаимоотношения във формална среда. Още на първия етап „Искам да общувам“ се 

проличава липса на инициативност в общуването, неспособността им да влязат в 

роля на инициатор на диалог или в роля на активен слушател, трудно биват 

мотивирани, предвид ниското им ниво на социално и личностно развитие.  
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Вторият компонент „Знам как да общувам“ е дискредитиран от 

предпочитанието на тези деца към пасивни роли в процеса на общуване. Децата със 

затруднена комуникация, често имат проблеми с тълкуването на вербална 

информация, както и при следване на инструкции. В повечето случаи тези деца не 

могат да обработват информация по същия начин, както своите връстници. 

Към третия етап: „Мога да общувам“, при децата с първична езикова 

патология се забелязва тенденция за неспособност за разрешаване на конфликти. 

Като правило те не притежават адекватни словесни начини за изразяване на 

вътрешното си състояние. Тези деца имат затруднения при определяне на темата 

на въпроса, лексикалното и граматическото разгръщане на въпроса. Според 

Felsenfeldq Broen, McGue (Felsenfeld, Broen & McGue,1992, p. 1114-1125) децата с 

нарушения в езика и говора са по-склонни да имат намалени социални и 

образователни резултати от децата в норма. Тези деца изпитват чувство за 

неудовлетвореност McCormack, McLeod, McAllister & Harrison, 2010, p. 379-392) и 

е по-вероятно да бъдат тормозени (Sweeting & West, 2001, p. 225-246). Съобщава 

се, че те преживяват света по два значително различни начина, като са спокойни, 

когато са у дома или когато са с близките си, като същевременно са по-резервирани 

и затворени, когато в обществени пространства (McLeod, Daniel & Barr, 2013, p. 70-

83). Голяма част от тях са изложени на повишен риск от последващи затруднения 

с четене и писане, т.е. да развият дислексия или дисграфия.  

През 2015 г. в Австралия се осъществява проучване на деца от предучилищна 

възраст, което установява, че 51, 4 % не получават адекватна логопедична 

интервенция. Изследователите са използвали стандартизирани тестове за 

измерване на езиковите умения за 7000 деца на петгодишна възраст. Те проследяват 

тези деца почти три десетилетия, когато децата са на 34 години, и установяват, че 

е по-вероятно да изпитват проблеми с психичното здраве в сравнение с тези без 

забавяне на езиковото развитие (McLeod, Harrison, McAllister & McCormack, 2017, 

t. 42, p. 2). 

Мастюкова (1991) изследва деца с ОНР и отбелязва, че деца с речеви 

нарушения и запазен интелект имат изразени затруднения в обучението, 

дисхармонично изоставане в умственото развитие. Намаляването на нивото на 

комуникация допринася за появата на психологически характеристики като: 

изолация, плахост, нерешителност, както и невъзможност за участие във формални 

или неформални разговори, намаляване на умствената активност. Ю. Ф. Гаркушина 

(1999) отбелязва, че при деца от предучилищна възраст с езиково-говорни 

нарушения процесът на общуване се различава от нормата по всички основни 

параметри. Забелязва се незрялост на социалните емоции и примитивен 

емоционален отговор. Повече от децата са доминирани от негативни емоции и имат 

повишена склонност към стрес. Трудностите във формиране на когнитивната, 

комуникативната, емоционалната и личностна сфера при деца с езиково-говорни 

нарушения води до проблеми в доминиращите дейности. В предучилищна възраст 

водеща дейност е играта. Както Лурия (1986) отбелязва, речта изпълнява 

съществена функция, чрез нея се осъществява игровият замисъл, който може да се 

разгърне в сложен игрови сюжет. Разширявайки знаково-семантичната функция на 
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речта, целия процес на играта се видоизменя и тя се превръща в предметно-

семантична. Именно този процес на преминаване на следващо ниво е затруднен при 

деца с езиково-говорни нарушения. В начална училищна възраст водещо за децата 

е ученето, а през юношеството на преден план излиза емоционално-личностното 

общуване с връстниците. Това, което е характерно за децата с нарушения в езика и 

говора, е че нито една от водещите дейности, характерни за определен период от 

онтогенезата, не се сформира своевременно и пълноценно, а се нуждае от 

корекционно действие. Нарушенията на езика и говора са отразяват върху 

успеваемостта на децата в образователна среда. Те не могат да сформират свободно 

собствените си твърдения, което води до намаляване на целенасочеността на 

детския диалог, в резултат на което той се превръща във формализиран разговор от 

типа въпрос−отговор. Липсата на подходящ набор от езикови средства, при 

възприемане на реч пречи на децата да отсеят общото от същественото, да 

конкретизират задача. Граматическите грешки се наслагват и се губи мотивация за 

усвояване на нови знания. Загубата на мотивация като правило е следствие от 

дисбаланс между стандартните изисквания на образователния процес и 

възможностите на детето. Има сведения, че този дисбаланс между възможности и 

изисквания може вторично да доведе до поведенчески разстройства. Развиват се 

качества на характера като срамежливост, нерешителност, изолация, чувство за 

малоценност и негативизъм. В дългосрочна перспектива всичко това може да се 

отрази не само върху придобиването на грамотност и академични постижения, но 

и върху избора на професионален път. Доказано е, че при деца с недоразвитие на 

речта, устойчивите лексико-граматични и фонетико-фонематични нарушения 

значително ограничават възможностите за спонтанно формиране на речеви умения 

и способности, които осигуряват процеса на говорене и приемане на реч. 

Характерни са несъвършенствата на структурно-семантичната организация на 

контекстната реч. Децата изпитват трудности при програмирането на изявления, 

синтезирането на отделни елементи в структурно цяло, подбора на езиков материал 

за определена цел (Filicheva, Chirkina, Shahovskaya, 1997, p. 223-224). Проблемите 

с говора и езика стават забележими и децата стават много по-самосъзнателни за 

това как ги възприемат другите. Ще бъдат ли подигравани или изолирани заради 

заекване или неправилно произношение на звуци и думи? Ще бъдат ли 

разочаровани от неспособността си да бъдат „в крак“ със своите връстници? Ще се 

борят ли да изразят мислите си и да създадат последователни изречения? Този 

страх от отхвърляне може да повлияе на психичното здраве и социалното 

благополучие на детето. Колкото повече време и енергия изразходва то, за да се 

фокусира върху представата за себе си, толкова по-малко се фокусира върху 

грамотността и академичните умения. Освен това увереността и самочувствието му 

могат да пострадат, което се отразява на желанието му да участва в група, да 

развива междуличностни отношения, а това може да доведе до циклично съмнение 

в собствените способности. 

Езиково-говорните нарушения са едни от най-често срещаните в детска 

възраст. Те корелират с развитието на базисни психични процеси, комуникативни 

умения, последващи проблеми в ученето и научаването, особености в 
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емоционалното и поведенческо функциониране. Постоянно повтарящите се 

неуспехи формират у децата чувство на несигурност, ниска самооценка. Често се 

случва тези деца да изпитват провала върху себе си много по-наситено и ярко 

отколкото децата без езикови дефицити. Средата, семейството, връстниците често 

натоварват децата с изисквания, които надвишават възможностите им, неадекватни 

оценки, критики, социална изолация. Влиянието на средата, циклично повтарящите 

се неуспехи формират у детето негативизъм, мнителност, по-високо ниво на 

тревожност. Очертават се следните противоречия: 

• между съвременните изисквания за нивото на комуникативна готовност за 

успешна социализация в различните образователни степени и недостатъчното 

ѝ формиране при тези деца; 

• между нарастващото значение на комутативните способности като значим 

компонент за успешното интегриране на децата в по-горни степени на 

образователната система и общата им готовност. 

Теоретичният анализ на научната литература доказа, че все още не е 

достатъчно и напълно проучен този специфичен въпрос. Освен натрупване на 

емпирични научни доказателства за това как и доколко се отразява първичната 

патология върху развитието на детския темперамент, личностно развитие и 

социализация, трябва научно да се маркират и пътищата, по които терапевтите 

трябва да тушират тези отрицателни явления в логопедичната си практика. Не на 

последно място въпросът е важен за учителите в различните образователни 

степени, за да могат да изградят стратегии за подобряване и оптимизиране на 

работата си с деца с първична езикова патология. 
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Резюме: Целта на статията е да разгледа влиянието на първичната езикова патология 

върху личностното развитие на децата и тяхната социализация. В много от емпиричните 

изследвания е идентифицирана връзката между езиково развитие, темперамент и социална 

компетентност. Настоящият преглед е фокусиран върху периода на ранното детство, 
определен като сензитивен период, в чиито рамки езикът и речта бележат бурно развитие. 

Особеностите в динамиката на развитие на комуникативните способности се отразяват във 

висока степен върху процеса на социализация и формирането на личността на детето като 
цяло.  

Ключови думи: език, реч, социализация, първична езикова патология, 

комуникативни способности. 
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АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗАЕКВАНЕ 

Ася Кирилова Владимирова 

 

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH STUTTERING 

Asia Kirilova Vladimirova 

 
Abstract: The problem of children's aggressive behavior is particularly topical in Bulgarian 

special education. The present article is devoted to a study in which the manifestations of 

aggression in 6-8 year old children with a communicative stuttering disorder are tracked and 

compared with the aggressive reactions of children with typical development. The results showed 
the presence of aggressive responses in both groups of individuals (experimental and control), but 

in children with stuttering, the parameters of individual forms of aggression significantly exceed 

those demonstrated by children without the indicated communicative disorder. 

Key words: communication, aggression, aggressive behavior, stuttering 

 

Теоретична постановка 

Заекването като комуникативно нарушение 

Едно от най-често срещаните комуникативни нарушения е заекването. 

Неговата дефиниция в различните научни школи – американска, френска, руска и 

българска, се оказва изключително затруднена поради комплексния характер на 

нарушението, от една страна, и специфичните индивидуални прояви – от друга. 

Детерминират се затруднения в унифицирането на модела на комуникативното 

нарушение. В най-общ план заекването се приема за нарушение на плавността на 

речта в резултат от влиянието на плеяда от фактори. 

Един от важните аспекти на заекването е неговата патогенеза. При 

разглеждането на механизма на възникване и развитие на заекването се констатира 

противопоставяне на становищата на отделните авторите. Патогенезата се 

дискутира от различни позиции. Създадени са редица психологични, 

неврофизиологични и лингвистични теории в опит за обяснение на феномена. 

Всяка от тях определя водещата роля на един патологичен фактор – психичен или 

физиологичен. Психологичните теории изхождат от позицията, че заекването е 

сериозно нарушение на комуникацията. Тяхната цел е да обяснят поведението на 

заекващото лице в процеса на общуване. Най-популярните психологични теории 

са: персеверативната теория, чиито привърженици, като Spearman, Eisenson, Хавин, 

Л. С. Волкова (by Georgieva, 2004), извеждат на преден план факторът 

персеверация; теорията за саморегулацията, според която при заекване се 

наблюдава нарушение в психичната саморегулация; психологичната теория, 

създадена от Левина, която разглежда заекването като комуникативна функция на 

речта (by Georgieva, 2000). От физиологичните теории най-известни са теорията за 

нарушено корово-подкорово (представителство) взаимодействие и теорията за 

билатерално представителство на речевите мозъчни структури, представители на 
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която са Jones, Andrews, Moor, Soderberg и др. (by Georgieva, 2000). Истината е, че 

все още липсва единна теория, която да обяснява патологичните механизми на 

заекването.  

По отношение на етиологията на заекването също не съществува единен 

възглед, в резултат на което възникват многобройни теории с различни претенции 

за изчерпателност, но на нито една от тях може да се припише общовалидна 

характеристика (Belyakova, Dyakova, 1998; Volkova, 1989; Filicheva and all., 1989). 

Най-общо причините се обособяват в две големи групи – предизвикващи (остра 

психическа травма; продължително действие на психотравмиращи ситуации; 

психическо индуциране; соматични заболявания с енцефалитни последствия; 

травми; интоксикации) и предразполагащи (вродени – тежки невропсихични и 

инфекциозни болести на родителите; наследственост; леворъкост и външни – 

обкръжаваща среда; условия на живот; подражание; уплаха/страх и др.). 

За разлика от дискусиите в логопедията относно дефинирането на заекването, 

подобни липсват по отношение на неговата симптоматика поради нейната изразена 

специфика. Sheehan (by Lalova, 2003) разделя симптомите на две групи: вътрешни 

(скрити) и външни (открити). Големият диапазон от видими прояви на заекването 

допринася за сравнително лесната му идентификация. Вътрешните симптоми, 

оставащи скрити от околните, водят до вторични психични наслоения и мъчителни 

преживявания при заекващите лица (Tsenova, 2001; Georgieva, 2000; Stamov, 1989; 

Paramonova, 2004; Hartman, 1994; Mussolovin, 1988; Vlasova, Beker, 1983; 

Seliverstov, 1972). 

Според водещата симптоматика съществуват различни опити за 

диференциране на различни видове заекване: невротично (функционално) 

(Georgieva, 2000), неврозоподобно (органично) (Matanova,1998) и смесен тип. 

Остава открит въпросът за това, дали тази класификация е подходяща. Не винаги е 

възможно прецизното установяване на типа заекване. Целта на прилаганата 

терапия обаче е универсална –  тя е в релация с преодоляване на нарушената 

плавност. 

Агресията като феномен 

Названието агресия произлиза от латинската дума aggresio, което означава 

нападам, пристъпвам. В български тълковен речник понятието агресивност се 

дефинира като „тип поведение, насочено към отстраняване или преодоляване на 

всяка пречка или заплаха, стремеж към нападение, завоевание, грабителство” 

(Andreychin, Georgiev, 1996). 

Като дават външна оценка на поведението, Крег, Кратфилд и Ливсон (1992)  

я определят като „всяко поведение, нанасящо вреда на другия”, а във връзка с 

намеренията на човека – понятието включва всички действия, имащи за цел да 

причиняват вреда на хората. Стаматов (2000) синтезира определението за агресия 

в „съзнателно причиняване на зло” и допълва, че наличието на намерение за 

причиняване на вреда разграничава агресивните действия от други действия, които 

без да съдържат подобно намерение, могат също да причинят вреда. Редица автори 

(Dollard et al., 1969) гледат на агресивното поведение като на специфично 
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поведение, което се изразява в множество разнообразни,  целенасочени действия за 

нанасяне на вреда: физическа, морална и материална.  

В други изследвания агресивното поведение се интерпретира като 

междуличностно явление, проявяващо се в определен социален контекст (Leyens, 

Franchek, 1990). За Зигмунд Фройд (by Matanova, 2003) агресивното поведение е 

вродено и неизбежно. Емоциите, които съпътстват агресията, водят до намаляване 

на разрушителната енергия и съответно − на вероятността от прояви на опасни 

действия. Зеганс (by Shishkov, 1978) стига до заключението, че нервният апарат, 

задвижващ самата агресивност, е в състояние да я породи.  

Долард (by Matanova, 2003) формулира основните положения на теорията 

фрустрация – агресия. Тази теория е популярна и днес. Нейните представители 

считат, че агресията винаги е последица от фрустрацията. Теорията за социалното 

научаване се свързва най-вече с имената на Бандура и Берковиц (by Stamov, 2000). 

Те доказват, че агресивността не винаги е свързана с фрустрацията и обратно. 

Като прави анализ на същността на човешката агресивност, разглеждайки я 

като биологичен или социален феномен, Шишков (1978) посочва, че агресивността 

е необходима и целесъобразна реакция на външен дразнител или вътрешна 

неудовлетвореност поради невъзможност за задоволяване на биологични 

потребности.  

Попов (2000) също споделя мнението, че механизмите за възникване на 

агресия са многообразни и взаимодействащи помежду си, като е налице корелация 

между ген и обкръжаваща среда и всякакви опити за резки разграничения между 

тях са безполезни. 

Според Международната класификация на болестите МКБ – Х ревизия (2003) 

агресията е типична черта на поведенческите разстройства. Тя се разглежда в 

раздела „Разстройства на поведението” (F91) като „ .... повтарящ се устойчив модел 

на диссоциално, агресивно или предизвикателно поведение”. 

Агресията има различни форми на проявление. Една от най-приемливите 

класификации е тази на Карагъозов и Гърбачева (1996), които в зависимост от 

обекта диференцират агресията в 2 типа: агресия, насочена срещу другите 

(вербална и действена); агресия, при която обект на посегателство е самият 

индивид – автоагресия.  

Агресивното поведение е неизбежна част от детското развитие. Оформянето 

на детската личност задължително преминава през различни форми на агресивно 

поведение, независимо дали са наблюдавани или реализирани (Shosheva, 1997). 

Всички прояви, които в по-късна възраст преминават в антисоциални, присъстват 

в живота на детето, но в редуцирана форма. 

От изложения материал може да се обобщи, че дефинициите, според които 

агресията е настъпателна действена активност и увреждащ резултат, и 

определенията, окачествяващи я като биологичен или социален феномен, с пълна 

сила се отнасят към агресивното поведение на децата, включително и тези на 

възраст 6-8 години. В много изследвания, посветени на проблемите на специалното 

образование (Georgieva, 2021), се проявява фактът на доминиращи случаи на 

агресия при индивиди с различни нарушения на развитието (Georgieva, 2021). 
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Агресията съпътства и децата със заекване, което е достатъчно основание за 

предприемане на изследване, в което да се идентифицират негативните им 

поведенчески модели и да се съпоставят с тези на деца, при които липсва това 

комуникативно нарушение. 

Методология и методика на изследването 

Цел:                                                                                                                                                                                                                         

Проследяване на проявите на агресивно поведение при деца със заекване, на 

възраст 6−8 години и извеждане на факторите, които го провокират. 

Задачи:  

Да се проучат и  анализират  литературни източници, разглеждащи проблема 

за агресията, агресивното поведение и детето със заекване. 

1. Да се апробира “Поляризационен психометричен метод за оценяване на 

интензитета на агресия и депресивност в детска възраст” във възрастта 6−8 години.  

2. Да се сравнят проявите на депресия при деца със и без заекване. 

3. Да се сравнят проявите на агресивност при деца със и без заекване.  

4. Да се установят типовете агресия, които преобладават в експерименталната 

и в контролната група и различията между децата със заекване и техните връстници 

без нарушения на плавността на говора. 

Хипотеза 

Агресивните прояви и поведение при деца със заекване, които са резултат от   

техните личностни особености и факторите на средата, се характеризират със 

значително по-голяма честота в сравнение с тези на децата с типично развитие. 

Обект на изследване е влиянието на личностните особености и факторите на 

социалната среда върху проявите на агресия и агресивно поведение при деца със 

заекване във възрастта 6−8 години. 

Предметът на изследването са агресивните прояви и  агресивното поведение  

при деца със заекване на възраст от 6 до 8 години. 

Изследвани лица 

В проведеното изследване са включени общо 20 деца (6−8 г.), от които 10 са 

със заекване и 10 с типично езиково развитие.  Обособени са две групи: 

експериментална и контролна група. 

 

Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица по полова принадлежност  

момчета;

момичета
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Децата посещават учебни и специализирани заведения на територията на град 

София: Терапевтичен център АнМаВи; Звезден водопад – 2 ООД, 15-то СОУ Адам 

Мицкевич и 38-мо ОДЗ Дора Габе. Изследването е проведено в периода април – 

септември, 2021 г. 

По отношение на пола, в експерименталната група преобладават момчетата – 

7 на брой. Децата от контролната група отговарят по пол и възраст на децата от 

експерименталната група (Фиг.1). По данни от медицинските им картони и 

педагога, те са с типично за възрастта си физическо, интелектуално и езиково 

развитие. 

В предварителните проучвания беше включена процедура по индивидуално 

запознаване със всяко дете – представяне, възраст, кратък разговор. Този подход е 

от особено значение за предразполагането на детето към експерименталните 

условия, иницииране на доверие към изследователя и предизвикване на активност 

от страна на детето. 

Методика на изследването 

Изборът на методика за осъществяване на изследването е съобразен с някои 

основни принципи: 

• Тестовият материал да бъде достъпен за всички деца, включени в 

изследването; 

• Изследващото лице да представи на детето ясно и точно каква е неговата 

задача; 

• Изследователската процедура да не отнема много време, за да не настъпи 

преумора, разсеяност при децата, което би довело до недостоверни 

резултати; 

• Данните от изследването да се подредят така, че да могат да се обработят и 

да се обобщят съответните резултати. 

Инструментариумът включва 3 теста за диагностика на детската агресивност 

и културата на вербалното поведение: 

- Проективен словесен тест Биещи се деца; 

- Модифициран вариант на тест от детската проективна методика на Рене 

Жил; 

- Поляризационна самооценъчна скала за агресия и депресивност по Шишков 

и Терзиев (1991). 

Методиката на настоящото изследване е стандартизирана и заимствана от 

официален източник – Тестове и тестови задачи за диагностика на детската реч 

с автори Чичикова и Делчева (2003). Вторият и третият тест са адаптирани от 

изследователя. 

Резултати и обсъждане 

Резултати от проективен словесен тест „Биещи се деца“ 

Този тест показва наличието или липсата на нагласа за речева агресия в 

конфликтна ситуация, както и използването на думи от детския жаргон. Тестът 

предоставя данни и за интерпретиране от детето на евентуалния изход от 

конфликтната ситуация. 
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При децата от експерименталната група се забелязват следните тенденции. 

Половината от децата със заекване демонстрират нагласа за речева агресия в 

конфликтни ситуации, която реализират чрез неприемлива лексика. Само 1 дете не 

използва обидни думи и заплахи. Изходът от конфликтната ситуация е отрицателен 

за 6 деца, като прави тревожно впечатления фактът, че 2 от тях съобщават за 

летален изход от ситуацията. В един от случаите се регистрира липса на нагласа за 

вербална агресия и стремеж към положителен, благоприятен изход от 

предложената ситуация. 

Резултатите от контролната група показват, че доминиращият дял от децата 

(60%) не показват нагласа за вербална агресия и не използват нецензурни думи. С 

изключение на един участник, благоприятният изход е предпочетен от всички 

изследвани лица. 

По отношение на първия тест може да се обобщи, че като цяло нагласа за 

речева агресия има при децата и от двете изследвани групи, с превес на 

експерименталната. Категорично по-различни са резултатите от предполагаемия 

завършек на конфликтната ситуация при контролната група, където липсва 

негативна тенденция. 

Резултатите в експерименталната група показват, че при 50% от децата (20% 

момичета и 30% момчета) присъства нагласа за словесна агресия в конфликтна 

ситуация. Две деца, които принадлежат към мъжкия пол, използват обидни думи 

от детския жаргон. В контролната група съотношението е 60 % към 40% в полза на 

отсъстващата нагласа за словесна агресия. И в тази група мъжкият пол доминира 

по отношение на демонстрираната вербална агресия. 

Сравнителните резултати са представени на фигура 2. 

 
Фиг. 2. Сравнителни резултати от рисувателен тест Биещи се деца 

Максималният брой точки за всяка една от групите е 40. По  този показател 

експерименталната група има 67,5%, а контролната група − 52,5%. Отчетеният по-

висок процент в експерименталната група е доказателство за по-силно изразена 

нагласа за вербална агресия в конфликтна ситуация. 
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Резултати от модифицирания вариант на теста от детската проективна 

методика на Рене Жил 

Визуализация на получените данни в двете обособени групи лица е 

предложена на таблица № 1. 

Таблица № 1.  

Сравнителни резултати от приложения тест на Рене Жил 

 

Интензитет на поведенческите 
прояви с агресивна насоченост 

Експериментална група Контролна група 

Брой 

деца 

% Пол Брой 

деца 

% Пол 

1. Силно изразено агресивно 

поведение 

3 30% 2 (М) 

1 (Ж) 

   

2. Средно изразено агресивно 
поведение 

5 50% 4 (М) 
1 (Ж) 

1 10% 1 (Ж) 

3. Слабо изразено агресивно 

поведение 

2 20% 1 (М) 

1 (Ж) 

4 40% 2 (М) 

2 (Ж) 

Неагресивно поведение    5 50% 5 (М) 

Общо 10 100%  10 100%  

В контролната група се наблюдават голям брой неагресивни отговори – 50%. 

В контраст, агресивните реакции на децата със заекване преобладават. Този факт 

показва, че децата с подобен тип комуникативно нарушение имат агресивни 

наклонности в по-голяма степен, отколкото децата без заекване. 

Деца с неагресивно поведение от експерименталната група липсват, въпреки 

наличието на лишени от агресия отговори. Това означава, че 100% от участниците 

демонстрират поведение с агресивна насоченост. Силно изразено агресивно 

поведение имат 30%, средно изразено агресивно поведение – 50%, а слабо изразена 

поведенческа реакция се регистрира при 20% от изследваните деца в групата.  

Съотношението между типовете интензитет на агресивното поведение в двете 

групи (ЕГ:КГ) е както следва: силно изразена агресия – 30%:0%, средно изразен 

тип агресивно поведение – 50%:10%, слабо изразено агресивно поведение – 

20%:40%. 

Агресивните реакции на експерименталната група са 45, което представлява 

45% от всички отговори, а на контролната група – 9, което е 9% от всички отговори. 

Или казано по друг начин, децата със заекване представят 5 пъти повече агресивни 

отговори в сравнение с децата без заекване. 

Резултатите от теста показват, че от агресивните отговори на изследваните 

деца от ЕГ и КГ преобладават тези, които са свързани с физическа агресия – 30%: 

6% (Фиг.3). 

При 100% от децата със заекване се наблюдава агресивно поведение за 

разлика от тези в контролната група, които са редуцирани до 50%. При 

изследваните деца от контролната група типът поведение се разпределя 

равномерно – 50% средно изразена агресия, 50% липса на агресия. Индикации за 

силно изразено агресивно поведение в тази група отсъстват. 
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Фиг. 3. Сравнителни резултати по отношение на агресивната насоченост в двете 

групи 

Резултати от адаптираната поляризационна самооценъчна скала за агресия 

и депресивност по Шишков и Терзиев за възрастта 6−8 години 

При децата със заекване се очертаха следните резултати (Табл. № 2): 4 деца 

са със склонност към агресивни прояви (40%); 2 деца са на границата на агресивни 

прояви (20%); 3 деца имат склонност към депресия (30%) и само 1се намира на 

границата на депресия (10%). В тази група има дете, което е и с депресия, и с 

агресия. 

 

Таблица № 2.  

Резултати на експерименталната група 

№ Име 

Агресия Депресия Склонност към: 
Отг. ”да”  

на № въпрос 

Отг. ”да” 

на № 

въпрос 

Отг. „не” 

на № 

въпрос 

 

1. С. И. 1, 2, 4, 7, 11, 20, 22 11, 15, 18 5, 8, 12 агресия депресия 

2. Г. В. 1, 2, 7, 11, 13, 20, 22 11  агресия  

3. И. Х. 1, 2, 7, 11, 9, 13, 20, 22 11, 15  агресия  

4. В. Д. 2, 4, 13  5, 8  на границата 

5. Т. Г. 1, 2, 9, 13, 20, 22 15, 18  на границата  

6. И. И. 1, 2, 4, 7, 11, 20, 22 11  агресия  

7. М. Н. 1, 2, 4, 11, 13 11 5, 8, 12, 19  депресия 

8. Д. К. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 20, 22 11, 18  агресия  

9. А. Д. 2, 7, 9  8, 12, 19,  депресия 

10. Ф. А. 1, 2, 4, 11, 20, 22 11  на границата  
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Таблица № 3.  

Резултати на контролната група 

№ 

 

 

Име 

Агресия Депресия Склонност към: 
Отг. ”да” на  

№ въпрос 

Отг. ”да” на 

№ въпрос 

Отг. „не” на 

№ въпрос 
 

1. Ц. Ц. 20     

2. А. З. 9     

3. Г. П. 1, 2, 7,  9, 13, 20,  11, 15  на границата  

4. Ж. А. 2, 4, 13     

5. П. Г. 1, 2, 9 15, 18 5, 8, 12, 19  депресия 

6. М. С. 1, 2, 4, 7, 11, 20, 22 11  агресия  

7. Х. Я.     депресия 

8. А. Е. 20 11, 18 5, 8, 12  на границата 

9. В. М.   8, 12, 19,   

10. С. Т. 20,11 11    

В контролната група (Табл. № 3) резултатите имат следния вид: 2 от децата 

са със склонност към депресия (20%); 1 показва склонност към агресия (10%); 1 

дете е на границата на депресия (10%) и 1 –  на границата на агресия. Останалите 6 

деца (60%) нямат негативни поведенчески проявления. 

Както се вижда от таблица № 4, децата от експерименталната група 

превъзхождат децата от контролната по изяви на агресия и депресия. 

Таблица № 4.  

Сравнителни резултати в двете групи по домейните агресия и депресия 

Групи Деца с 

агресия 

Деца на 

границата 

с агресия 

Деца с 

депресия 

Деца на 

границата 

с депресия 

Деца в 

норма 

Експериментална 40% 20% 30% 10%  

Контролна 10%  20% 10% 60% 

Обобщени данни са илюстрирани на таблица № 5. 

Таблица № 5.  

Обобщени резултати на двете групи от трите теста 

Вид на теста Експериментална група Контролна група 
Проективен словесен тест 

Биещи се деца за наличие на 

речева агресивност в 

конфликтни ситуации 

 

50% 

 

40% 

Модифициран вариант на 

теста от детската проективна 
методка на Рене Жил 

- Агресивни отговори 

- Тип поведение 

Физическа агресия – 31% 

Вербална агресия – 14% 
Общо: 45% 

Силно изразена агресия – 30% 

Средно изразена агресия – 50% 

Слабо изразена агресия – 20% 

Липса на агресия – 0% 

Физическа агресия – 6% 

Вербална агресия – 3% 
Общо: 9% 

Силно изразена агресия – 0% 

Средно изразена агресия – 10% 

Слабо изразена агресия –40% 

Липса на агресия – 50%  
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Адаптирана поляризационна 

самооценъчна скала за 

агресия и депресивност 

- склонност към агресия 

- склонност към депресия 

 

100% 

 

40% 

30% 

 

40% 

 

10% 

20% 

Резултатите от проективния словесен тест Биещи се деца показват, че при 50% 

от изследваните деца от ЕГ има наличие на словесна агресия в конфликтна 

ситуация, а при КГ процентите са 40%. Резултатите от модифицирания вариант на 

теста от детската проективна методика на Рене Жил илюстрират факта, че в 

ЕГ агресивните отговори са 45%, а в КГ – 9%. И в двете групи физическата агресия 

превъзхожда речевата агресия. Водещите типове поведение в ЕГ са средно 

агресивният (50%) и силно агресивният (30%), докато в КГ преобладават 

неагресивният тип (50%) и слабо агресивният (30%). В ЕГ липсват деца с 

неагресивен тип поведение, а в КГ отсъстват участници със силно изразена агресия. 

Резултатите от третия тест показват, че при 100% от изследваните деца от ЕГ 

има наличие на агресия и депресия (или поне на границата), докато при децата от 

КГ тези прояви се наблюдават при 40%. И при този тест отрицателната доминанта 

е експерименталната група. 

Изводи: 

1. Децата със заекване превъзхождат децата с типично развитие по отношение 

на наличието на агресия (физическа и словесна) в конфликтна ситуация. 

2. Адаптираната поляризационна самооценъчна скала за агресия и депресия по 

Шишков и Терзиев е надежден инструментариум за определяне на степента на 

агресия и депресия във възрастта 6−8 години. 

3. За шест-осем годишните деца са типични проявите на агресия и депресия и 

тези прояви имат високо ниво на представеност. 

4. Агресивното поведение при 6−8 годишни деца се повлиява от тяхното ниво 

на тревожност, социалния статус на семействата и начина на възпитание на децата 

в тях. 

5. При децата със заекване физическата агресия се среща по-често в сравнение 

с вербалната агресия. 

6. Агресивното поведение при децата на 6−8 години (дори и в минимизиран 

вариант на проява), следва да бъде обект на изключително внимание от страна на 

родителската и учителската общност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеното изследване показа, че феноменът агресия и агресивно поведение 

във възрастта 6−8 години е значим в социален и в педагогически контекст. 

Приложеният инструментариум позволи да се направи обобщението, че 

агресивните прояви на поведение при децата от шест-осемгодишна възраст се 

повлияват от социалния статус, тревожността, начина на възпитание, както и от 

природата на самото нарушение. След проведеното изследване се установи, че 

децата със заекване демонстрират по-изразена тенденция към агресивни 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

62 
 

поведенчески модели в сравнение с децата без заекване. 

Изследването показа, че по-агресивната популация от двете изследвани групи 

са децата със заекване, формиращи експерименталната група. Доказана беше 

изследователската хипотеза, според която проявите на агресия при деца със 

заекване са по-силно изразени, отколкото при децата с типично развитие и това 

вероятно се дължи на спецификата на комуникативното нарушение. Това е 

основание за засилено внимание от страна на педагозите и специалистите, 

работещи със заекващи деца на тази възраст. 
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Резюме: Проблемът за агресивното поведение на децата е особено актуален в 

българското специално образование. Настоящата статия е посветена на изследване, в което 

се проследяват проявите на агресия при 6−8 годишни деца с комуникативно нарушение 

заекване и се съпоставят с агресивните реакции на деца с типично развитие. Резултатите 
показват наличие на агресивни отговори и при двете групи лица (експериментална и 

контролна), но при децата със заекване параметрите на отделните форми на агресия 

превъзхождат значително тези, демонстрирани от децата без посоченото комуникативно 

нарушение. 

Ключови думи: комуникация, агресия, агресивно поведение, заекване 
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ОТЛИЧЕН УСПЕХ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.  

Пълни отличници 

• АГНЕС АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА, 3 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• ИОАННА РУМЕНОВА ВИДЕНОВА, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• ТАМАРА ТЕНЕВА ТЕНЕВА, 4 курс, специалност „Педагогика на обучението 

по изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• ПЕТЯ ТЕНЕВА ИВАНОВА, 4 курс, специалност „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• МИГЛЕНА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• ИНА НЕДЕВА ИВАНОВА, 4 курс, специалност „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

• СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДЕЧЕВА, 2 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по информатика и информационни технологии“ 

• ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГРАМАТИКОВ, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по информатика и информационни технологии“ 

• ТЕОДОРА РУМЕНОВА ТАБАКОВА, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по информатика и информационни технологии“ 

• МАРТИН ДИМИТРОВ МИНКОВ, 3 курс, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ 

• РОСИЦА ГЬОКОВА ПЕТРОВА, 4 курс, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ 

• СТЕФАН НИКОЛАЕВ НОЙКОВ, 4 курс, специалност „Начална училищна 

педагогика и чужд език“ 

• ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ЦВЕТАНСКА, 4 курс, специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“ 
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НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2021/2022 г. 

 

Докторанти в докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“  

• ЖАНА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА  

• ИЛОНА РУМЕНОВА СУЛИЧКА 

• СТОЯНКА БАНОВА ТОДОРОВА 

 

Докторанти в докторска програма „Специална педагогика“ 

• ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ОПЕЦИ 

• ГЕОРГИ ПАУНОВ БАКАЛОВ 

• ЖАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 

• ВЕСЕЛА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА 

• ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА 
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УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА ЗНАНИЕТО, 

ПРОВЕДЕН НА 15.04.2022 Г. И ПО ПОВОД  

20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ  

ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (10.06.2022 г.) 
 

Студентска група ЖЕСТОТОНИКА 

• ГЕРГАНА РУСЕВА ТОТЕВА, 3 кур,с специалност „Начална училищна 

педагогика и чужд език“ 

• ЛОРА ЮРИЕВА ТЕРЗИЕВА-ХРИСТОВА, 4 курс, специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“ 

• МАРТИН ДИМИТРОВ МИНКОВ, 3 курс, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ (ПНУП) 

• МИКАЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ИЛКОВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• СТАНИЕЛА СЛАВОВА ТАНЕВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• ЯНИЦА НИКОЛАЕВА ВОЕВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• ХРИСТИНА ЯНКОВА КОСТОВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• ИВА ТИХОМИРОВА ИВАНОВА, 4 курс, специалност ПНУП 

• СТЕФАН ТРИФОНОВ ЙОРДАНОВ, 4 курс, специалност ПНУП 

• КАМЕЛИЯ ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• ТАТЯНА ЙОВЧЕВА ДИНЕВА, 3 курс, специалност ПНУП 

• ПАМЕЛА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА, 3 курс, специалност ПНУП 
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ИЗЯВИ В ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ 2021/2022 г. 

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН (ПОИИГД) 

 

Високи постижения в художествено-творческата и 

кураторската дейност 

 
 

1.  ДЖУЛИАНА ДИМИТРОВА ГУТОВА, 3 курс – за активно участие в  

подготовката и кураторската дейност на следните творчески проекти с 

културно и обществено значение: 

● Участие и работа по 

подготовката и реализирането на 

артпърформанс, посветена на 

160 г. от рождението на големия 

български художник Антон 

Митов, представен в ТрУ по 

време на Фестивала на знанието, 

науката и музеите. 

● Активна работа при 

подготовката и реализирането на 

изложба от плакати на студенти 

от специалност ПОИИГД – 

„Перспективи“, осъществена 

през месец септември−октомври 

в Градската художествена 

галерия на Стара Загора.  

● Участие и работа по подготовката и реализирането на изложбите на студенти 

от ПОИИГД (всички курсове) в Културен център Стара Загора – „Дизайн 37“ и 

„Изследване на фрагмента“, реализирани през месец ноември. 

● Участие в инициативата за честването на 260-годишнината от написването на 

„История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски и създаването на дизайна и 

съставителството на поредица книги – 12 преписа на „История славянобългарска“ 

реализирани от ученици в 12 Общини от региона на Стара Загора.  

● Участия във Фестивалите на знанието и в двете издания на изложбите „Земята 

няма реплика“. 

● За активна педагогическа дейност. 
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2. МИГЛЕНА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА, 4 курс – за активно участие по 

реализирането на следните творчески проекти с културно и обществено 

значение и създаването на авторски плакати за всички събития:  

 

● Активна работа при подготовката и реализирането на изложба от плакати на 

студенти от специалност ПОИИГД – „Перспективи“, осъществена през месец 

септември-октомври в Градската художествена галерия на Стара Загора.  

● Специално творческо участие с авторски плакати и реализиране на общия 

плакат за изложбите „Перспективи“, „Дизайн 37“, „Изследване на фрагмента“, 

„Земята няма реплика“. 

● Участие и работа по подготовката и реализирането на изложбите на студенти 

от ПОИИГД (всички курсове) в Културен център Стара Загора, реализирана през 

месец ноември. 

● Участие в инициативата за честването на 260-годишнината от написването на 

„История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски и участие в създаването на 

книга от преписите на „История славянобългарска“, реализирани от ученици в 12 

Общини от региона на Стара Загора.  

3. ИОАНА РУМЕНОВА ВИДЕВА, 4 курс – за активно участие по 

реализирането на следните творчески проекти с културно и обществено 

значение и художествена стойност –  плакати, творчески концепции и др.: 
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● Създаване на произведения графичен дизайн, дигитално изкуство и 

инсталационно изкуство, които се отличават с оригиналност на концепциите и 

висока художествена стойност.  

● Участие във всички изложби за 2021/2022 г.: „Земята няма реплика“, 

„Перспективи“, „Дизайн 37“. 

● Създаване на плакати за събития на ТрУ (Панорама на знанието, изложби 

извън посочените и др.) и плакати за изложби на специалността: „Земята няма 

реплика“, „Перспективи“, „Дизайн 37“ и „Изследване на фрагмента“. 

● Специално за участието ѝ в образователен проект на РИМ Стара Загора „Уча, 

играя, творя в старозагорския музей“ – създаването на графичен дизайн и 

изпълнение на тематичните образователни творчески задачи. 

 

4. НЕДКО ЖЕЧЕВ БОЯНОВ, 3 курс – за: 

● Графичен дизайн и плакати за изложбите: “Земята няма реплика”, 

“Перспективи” и “Дизайн 37”. 

● За въвеждане на иновативни технологии в графичния дизайн. 

● Участие в инициативата за честването на 260-годишнината от написването на 

„История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски и участие в създаването на 
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книга от преписите на „История славянобългарска“, реализирани от ученици в 12 

Общини от региона на Стара Загора.  

● За активна организационна и обществена активност в областта на културата. 

● Участия в международни обучения и Еразъм програми с творческо значение.  

● За неформална педагогическа дейност и младежки политики свързани с 

изкуството и културата. 

 

 

Постижения в художествено-творческата дейност 

5. КАМЕЛИЯ ГАЛИНОВА ДИМОВА, 2 курс – за активно участие по 

реализирането на плакати, творчески концепции и дейности др.:  

● За плакат за изложбата: 

“Не/Обходимите етюди” и 

активното участие по създаването 

на изложбата.  

● Участие във всички изложби 

за 2021/2022 г.: „Земята няма 

реплика“, „Перспективи“, „Не/Обходимите етюди“ и Фестивали на знанието. 

6. АНИТА РАДКОВА ИЛИЕВА, 3 курс – за активно участие по реализирането 

на плакати, творчески концепции и дейности, и др.: 

● За плакати на изложбите:: “Земята няма реплика 2.0”, “Дни на науката и 

иновациите: чиста енергия и състояние и перспективи” 

● За авторска дигитална фотография и участие в изложбите на ПОИИГД. 
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7. ПЕТЯ ТЕНЕВА ИВАНОВА, 4 курс: 

● За авторски плакати в изложби на Градска художествена 

галерия Стара Загора: “Графични пейзажи” и “Вътрешен 

стремеж − жената художник”. 

● За постижения в художествената и репортажна 

фотография и графичен дизайн. 

● За педагогическа и творческа дейност. 

 

 

8. ГАБРИЕЛА ЯНКОВА ЯНКОВА, 3 курс:  

● За участия във всички изложби на 

ПОИИГД. 

● За серия авторски плакати за изложбата 

“Перспективи”. 

● За графичен дизайн и голяма обществена 

активност. 
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ГРАМОТИ за участие и реализирани артпроекти в 

художествено-творческата дейност, 2021/2022 г. 

1. МИРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – 3 курс  

    

2. СИМОНА МИЛКОВА ГЕКОВА – 3 курс 

3. ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА – 3 курс 
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4. ПЛАМЕНА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА – 3 курс 

5. АГНЕС АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА – 3 курс 

 

6. ГЕРГАНА ДОНЧЕВА ДОНЕВА – 4 курс 

 

7. ИНА НЕДЕВА ИВАНОВА – 4 курс 

       

8. ЕВГЕНИЯ ПЕНЕВА ПЕТРОВА – 3 курс 

9. МАРТИНА ЖЕЛЕВА СЛАВОВА – 3 курс 

10. ЛИЛИЯ СТОЙЧЕВА СТОЕВА – 3 курс 

11. ТАМАРА ТЕНЕВА ТЕНЕВА – 4 курс 

12. ТИХОМИРА ТИХОМИР ТОДОРОВА – 3 курс 

13. ХРИСТОМИРА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОЗОВА – 3 

курс 
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14. ВИКТОРИЯ  ИВАНОВА ПЕТРОВА – 2 курс 

15. НЕЛИ ПЕНЧЕВА ГЮРКОВСКА – 2 курс 

16. ВАСИЛКА ИВОВА ВЕНЦИСЛАВОВА – 2 курс 

17. МАРИЯ КРАСИМИРОВА ОПРОВА – 2 курс 

18. МАРИЯ ЕНЧЕВА КАБАКЧИЕВА – 2 курс 

19. ЕКАТЕРИНА НИКОЛАОС КАРАПА – 2 курс 

20. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – 2 курс 

21. ИВАЛЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА – 2 курс 

 

 

 

ГРАМОТИ за участие в художествено-творческата 

дейност, 2021/2022 г. – 1 курс 

1. АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЙЧЕВА 

2. ИВАНКА ТАНЕВА СТОЯНОВА 

3. ДАЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА 

4. АНИ ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА 

5. ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА 
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6. БОРЯНА ДАНАИЛОВА БОЗУКОВА 

7. ВИКТОРИЯ ВИДЕВА ВИДЕВА 

8. АЛЕКСАНДРА ИВАЙЛОВА ВЕЛИЗАРОВА 

9. НАДЕЖДА ИВАЙЛОВА КЪРШАКОВА 
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СПОРТНИ УСПЕХИ 

• ПАОЛА КРАСИМИРОВА КИРОВА, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, 4 курс, редовно обучение  

Първо място на 

Държавен шампионат 

по бадминтон, 

републиканска 

шампионка до 19 г. и 

трикратна 

шампионка до 17 г. 

 

 

• ЯНА ДИНЕВА ДИНЕВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс  

Национална състезателка по футбол от 2017 година във всички гарнитури 

– (17, 19 години и жени) 

Първо място на Държавно първенство по футбол за жени – състезателна 

2021/2022 година 

Купа България – жени – второ място през състезателната 2021/22 година. 

С множество отличия в предходни години на национални и международни 

състезания (вкл. Европейско първенство до 19 години през 2019 година с 

класиране на елитен кръг). 

• АНЕЛИЯ СТОЯНОВА БАНГЕЕВА, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“,  1 курс 

Състезател по 

спортни танци с 

участия в турнири, 

фестивали и шампионати 

със завоюване на 

множество отличия, 

между които и две 

награди Grand Pri. 

Клубът, в който членува, 

е лауреат на фондация 

„Димитър Бербатов“ и 

награда за принос в 

развитието на спорта. На 

последното проведено състезание в категория „Dance show“ е със спечелено 

първо място.  
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Участие в студентското първенство на Тракийски 

университет  

 

 

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ, първи курс 

 

 

 

Състезание по дърпане на въже 

Първо място: 

Мирослав Василев Василев 

Георги Кънчев Желев 

Ива Николаева Стоилова 

Кольо Димитров Димитров 

Второ/трето място 

Митко Живков Желев 

Мартин Петев Милев 

Станислав Иванов Райчев 

Четвърто/пето място 

Мартин Гинков Гинев 

Минчо Иванов Динев 

Стилиян Райчев Стойнов  
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Футбол 
Йосиф Ивайлов Николов 

Тони Стойнов Ванчев 

Слави Жеков Славов 

Плажен тенис 
Тони Стойнов Ванчев 

Кольо Димитров Димитров 

Георги Желев Желев 

Ива Николаева Стоилова 

Мартин Гинков Гинев 
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УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

в XVII МАРАТОН „ЧЕТЯЩА СТАРА ЗАГОРА”, 

ГОСТУВАЛИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

УЧИЛИЩА, 01 – 30 АПРИЛ 2022 г. 

      
ДГ № 6 "Камбанка" 

• ЛОРА ЮРИЕВА ТЕРЗИЕВА-ХРИСТОВА, специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език“, 3 курс 

• МАРТИН ДИМИТРОВ МИНКОВ, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс 

ОУ "Отец Паисий" с. Калояновец  

• ГЕОРГИ ТОНЕВ ИВАНОВ, специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език“, 2 курс 

ОУ "Кирил Христов" 

• ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГРАМАТИКОВ, специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии“, 3 курс 

ДГ № 25 "Ален мак" 

• МИРОСЛАВА СТЕФАНОВА МИТКОВА, специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии“, 1 курс 

• НИКОЛЕТА МАРИЯНОВА ДИМИТРОВА, специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, 2 курс 
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• МИКАЕЛА ПЕТРОВА МИНЧЕВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс 

ДГ № 8 „Българче” 

• ИВЕЛИНА ДИНКОВА ДЕЛИВРОВА, специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език“, 2 курс 

• ДЕНИЦА ПЕЕВА ПАМУКОВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс 

• МАРИЯ СТОИЛОВА КАЛЧЕВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс 

• ЯНИЦА НИКОЛАЕВА ВОЕВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс 

ДГ № 68 "Патиланско царство"  

• ТАТЯНА ЙОВЧЕВА ДИНЕВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс  

• ГЕРГАНА РУСЕВА ТОТЕВА, специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език“, 2 курс 

ДГ № 35 „Свобода“  

• НИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА, специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, 2 курс  

ДГ № 33 "Люляк" 

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА, специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език“, 3 курс 

II ОУ „Петко Р. Славейков”  

Габриела Петрова Коларова, специалност „Педагогика на обучението по 

информационни технологии“, 1 курс 
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ЗА АКТИВНА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА 

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 г. – 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА 

С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ДОБРОВОЛНИ 

НАЧАЛА, ИЗВЪН АКАДЕМИЧНАТА 

НАТОВАРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ  

Специалност  СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, 2 курс, редовно обучение 

• ВАЛЕРИЯ ПЛАМЕНОВА ШИКОВА 

• МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА 

• СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МЕЛЕВА 

• ЙОРДАНКА ДЖЕНКОВА ИВАНОВА 

• АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГРИЩЕНКО 

• БИЛЯНА ПЕТРОВА БОЕВА-ГОСПОДИНОВА 

 

 

Специалност  СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, 4 курс, задочно обучение 

• НЕДЕЛИН МАРКОВ СТАНЧЕВ 
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НАГРАДИ  на  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

За добро сърце, сръчни ръце, дарена 

надежда и подарени средства в 

благотворителната кампания  

„Живот за Ники“  
 

• НИКОЛ ХРИСТОВА ИВАНОВА, 3 курс, специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език“ 

• ЙОАНА СТАНИМИРОВА СЛАВОВА, 3 курс, специалност „Начална 

училищна педагогика с чужд език“ 
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За участие в благотворителната 

кампания „Живот за Ники“  
 

• НИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, 1 курс, специалност „Специална 

педагогика“  
• КОЛЬО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, 1 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по физическо възпитание“ 
• МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, 1 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по физическо възпитание“ 

• БОЯН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ, 1 курс, специалност „Педагогика на обучението 

по физическо възпитание“ 

• ТОНИ СТОЯНОВ ВАНЧЕВ, 1 курс, специалност „Педагогика на обучението 

по физическо възпитание“ 

• НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИТЕВ, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии“ 

• ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГРАМАТИКОВ, 4 курс, специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии“ 

• ИВАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ, 2 курс, специалност „Педагогика на обучението 

по информационни технологии“ 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 

 

Материалите трябва да се изпратят на български (или друг език според 

народността на автора) 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 отговорност за коректността на съдържането на поместените 

материали, цитирането и правописа. Материалите можете да изпратите до 

30.09.2019 година на e-mail: studentalmanach@gmail.com  –  за Студентския 

алманах / Student Almanac. 

Изисквания към публикациите: обем на материалите за списанието – до 

27 000 знака, формат А4 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа 

по 2 см; шрифт Times New Roman; интервал между редовете 1,15; 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, страницата. Напр. 

(Петров, 2009, с. 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 (специалност, курс, форма на обучение и др.). 

Контактите се представят на български и английски език. 
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