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Abstract: The purpose of this report is to reveal the projections of the animation approach in pedagogical 
science. In the pedagogical aspect, the animation approach is related to the contemodern dimensions of the 
leading ideas of education in relation to the pedagogy of leisure time, methodology, extracurricular and extra-
curricular activities, social and cultural pedagogy, informal education, preschool and primary school pedagogy, 
sports, , rehabilitation, medical (sanatorial) and aesthetic (artistic) pedagogy and methodology of education. 
On the other hand, more and more attention is paid to the active pedagogical interaction, the formation of 
emotional and social competences. The term “animation” is coming relatively soon in pedagogy from other 
spheres of public life, which is why pedagogical animation should be seen as an effective and innovative 
approach in modern learning. 
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Понятието „анимация“ е вариативно по характер и се използва освен във филмовата индустрия, ком-
пютърните технологии, туризма и в съвременното образование.

Понятието „аниматор“ в някои източници се превежда (разбира) като фасилитатор или „мотиватор“ 
или „модератор“, но това по-скоро подценява значението му. В образованието анимативният подход ко-
респондира най-близо с идеята за „учене чрез преживяване“. Същността на обучението чрез преживява-
не е обобщена от философа Джон Дюи, който твърди, че „ Това образование, за да постигне своите цели 
както за отделния ученик, така и за обществото трябва да се основава на опита – който винаги е истински-
ят житейски опит“[1, с.39]

„В социално-педагогическата практика анимацията е средство за взаимодействие и въздействие 
спрямо целевата група, което подпомага процеса на помагането.“ [2, с.350] Инициативата и активното 
участие в обучението водят до личностна промяна и растеж. Именно чрез анимативния подход се въвли-
чат участниците в най-разнообразни предизвикателни ситуации в нестандартни условия и среда, което 
води до нови емоционални, интелектуални и поведенчески реакции. От друга страна, активното участие 
в обучението, води до повишаване на желанието за учене. Обучението чрез използването на аниматив-
ния подход използва понятието „анимация“, заради неговите под значения „да вдъхнеш живот“, „да ус-
кориш, да съживиш, да вдъхновиш“.

Функцията на анимацията се разглежда като „учене чрез въздействие“, в ситуации, където играейки 
детето проявява своите способности и личностни качества, вдъхновявайки се от преживяното и придоби-
вайки на тази база нов собствен опит. 

В тази връзка Марк Смит [3] разглежда следните основни видове анимация:
1. Креативно – изразителна (Creative-expressive animation)
2. Социо – културна (Socio-cultural animation)
3. Анимация на свободното време (Leisure-time animation)
Креативно – изразителна анимация
В рамките на този вид анимация се насърчават и вдъхновяват хората да се занимават с музика, теа-

тър, танци и други форми на изкуството, участието в които доставя удоволствие и забавление, предоста-

ПРОЕКЦИИ НА АНИМАТИВНИЯ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКАТА

PROJECTIONS OF THE ANIMATION APPROACH IN PEDAGOGICAL SCIENCE 

Златка Александрова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Zlatka Aleksandrova Dimitrova
University „Prof. d-r Asen Zlatarov“, Burgas



34

Образование и технологии 8/2017

вя се възможност за себе изразяване, което от своя страна обогатява знанията и уменията на участници-
те в процеса. Това е целта на работата на много обществени и младежки организации, центрове за рабо-
та с деца, училищни школи и парти агенции. 

Анимацията все повече се използва в някои страни, за да се опише художествено – творческата рабо-
та, на преподавателите занимаващи се с изкуство. Например, аниматор може да бъде: практикуващ ар-
тист, във всеки вид изкуство, чиито личностни умения и таланти се използват, за да се даде възможност 
на останалите да проектират, измислят, създават произведения на изкуството от всякакъв вид. [4, с. 9]. В 
този смисъл, редица оркестри в Англия наемат музиканти или композитори като аниматори. Тяхната за-
дача е да се слеят с публиката, която да получи шанс да се свърже с част от оркестъра и така да се даде 
шанс на зрителите да се докоснат до музиката по нов по – вълнуващ начин. [4]

Социо-културна анимация
В рамките на този вид анимация, аниматорите работят с хора и групи, участвайки в управлението 

на общността, в която живеят. Това е определението в доклад на Европейската културна фондация през 
1973. Анимацията е стимул, който повишава умствените, физическите и емоционалните способности на 
човек в дадена област, помагайки му да предприеме по-широка гама от преживявания, чрез които да по-
стигне по-висока степен на себереализация, себеизразяване и осъзнаване за принадлежност към даде-
на общност. [5]

С други думи, тази форма на анимация е свързана с идеи за развитието на общността, за образование 
и учене в социални групи. Аниматорът има за цел да подпомогне развитието на индивидуалните и гру-
пови способности, за да улесни участниците да управляват социалната и политическата реалност, в която 
живеят „[5, с.12)]. Това е неформално образование, при което се използват психо – социални методи за 
постигане на увереност и възможност за изразяване на всеки човек. 

Анимация на свободното време
Свободното време, е времето през което човек използва за да се разтовари, да релаксира, да се за-

реди с енергия или време през което може да прави всичко това, за което не му достига време. В преду-
чилищна и начална училищна възраст погрешното разбиране за това как децата да прекарват свободно-
то си време и скуката от обичайните дейности крие и много опасности. Изследване, реализирано от М. 
Дишкова, показва, че повечето ученици имат почти постоянен достъп до компютър и Интернет. Те пре-
карват по-голямата част от свободното си време с компютърни занимания. Най-предпочитаните от деца-
та компютърни игри са изпълнени с брутални сцени на жестокост, насилие и агресия, които се изпълня-
ват от главния герой, т. е. играчът, следователно – детето. Подобно прекарване на свободното време мо-
же да се окаже сериозна предпоставка за поява на девиантно поведение у детето[6, с. 34] Анимацията 
е една от видовете дейност даваща възможност за развитие на личността и групата. Чрез тази дейност в 
ежедневието на децата нахлуват- приключенията, очакваната радост, положителната перспектива, коя-
то може да се превърне в главна цел, жизнен мотив, идеал. Има възможност за педагогическо осмисля-
не на развлекателните занимания на децата, за изпълването им с богато съдържание, за приобщаването 
им към културните традиции и постиженията на своя народ, на общността.

Дейностите на свободното време имат много общи характеристики, но и своя специфика. Общото мо-
же да се търси в следните направления:

  Организират се в свободното време на децата през учебната година, в празничните дни, през ва-
канциите.

  Нямат задължителен характер, осъществяват се на доброволен принцип.
  Право на свободен избор на видове и форми на дейност, съобразяване с индивидуалните интере-
си, възрастовите особености, способности и увлечения;

  Мобилност и гъвкавост.
  Динамика на развитието на съдържанието и организационните форми на работа.
  Няма строга регламентация във времето.
  Ръководството се осъществява както от професионални педагози (учители), така и от специалисти 
от различни области на науката и техниката, изкуството, спорта.

  Голямо разнообразие на видовете и тематиката на организационни форми.
При организацията на свободното време на децата и учениците традиционно се използват колектив-

ни форми, които най-често са съобразени с потребността на учителите от допълнителни занимания за по-
криване на образователното съдържание по фундаментални дисциплини(математика, български език). 
Най-често децата и учениците са от една възрастова група и ритъмът на работа се определя от групата и 
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от учителя. Анимативният подход позволява адаптиране на ученето и заниманията на свободното вре-
ме индивидуално към всяко дете или към част от групата. Участието на деца от различни възрасти създа-
ва подкрепяща и мотивираща среда за сътрудничество. Избирайки сами заниманията си, децата изпъл-
ват свободното си време според собствените интереси и възможности, което от своя страна им позволя-
ва налагане на собствени темпове и правила. Учителите са повече в ролята на фасилитатори, подпомага-
щи процеса. Акцентът се поставя върху социалното развитие. Предполага съобразяване с потребностите 
на групата, споделяне на успехите неуспехите с партньорите в обединението по интереси, радостта от по-
стигнатото, и чувството, че резултатите са получени с общи усилия. 

Анимацията на свободното време се разглежда във Великобритания и САЩ като подход, чрез който 
се организират децата от предучилищна и училищна възраст в парти центрове, площадки за приключе-
ния, интерактивни библиотеки за детски играчки, центрове за забавления и организирани спортни дей-
ности. Анимативният подход се налага и извън тези граници, като се включват дейностите на аниматори-
те, които съдействат и управляват свободното време в търговски центрове, ваканционни селища, турис-
тически обекти. 

Много бързо новият подход в образованието получава широка обществена подкрепа и приемане. 
Желанието за по-близко общуване, създаването на приятелски взаимоотношения се проявява като иде-
ал в групите и се различава от популярния метод на образование в миналото. 

Социалните активности в наши дни са свързани преди всичко със социалната интеграция, като се ра-
боти с групи от деца, ученици и възрастни с цел насърчаване на интеграцията. Ценят се и се насърча-
ват групови активности-ваканции, излети, пикници, спортни дейности, организирани и съсредоточени в 
кварталите по местоживеене. Това е и новият фокус на единство (сплотеност), който да превърне свобод-
ното време в приятно и забавно преживяване сред близки и съседи. 

Нещо повече, разгледан в своя по-широк смисъл, анимативният подход може да се определи като сред-
ство за социализация на личността. Анимацията като процес на междуличностно общуване, предоставя ус-
ловия за създаване и съгласуване на представи за общо одобрявано и социално приемано поведение. 

За да се обясни смисъла на понятието „анимация“ в образователен контекст, се разглеждат образо-
вателните парадигми разпространени и широко разработени в последните години. Каква е връзката на 
анимативния подход с образованието и възпитанието?

Образованието е процес на целенасочено формиране на социалната и професионалната годност на 
личността за обществена изява” [7, с. 19]

Възпитанието е целенасочен, сложен, продължителен и диалектически противоречив процес на пре-
даване на натрупания обществено-исторически опит от по-старите поколения на новите поколения, с цел 
подготовката им за съзидателна творческа дейност [ 8, с. 22]

Най-общо можем да обобщим, че 
  Образованието е мотивация, улесняване и грижа за участниците в образователния процес
  Възпитанието е моделиране, формиране на личностни качества на участниците в образователния 
процес. 

  Анимацията е съживяване, вдъхновяване на участниците в образователния процес.
Има сфери на значително припокриване на тези понятия, като например начина по който всяко едно 

от тях може да бъде разбрано в смисъла на грижата за човешкото съществуване. Те извеждат различни 
измерения. От една страна стремеж за откриване на нови възможности пред хората, насърчаване за ак-
тивно включване в различни по вид активности или кампании. От друга страна създаване на потребност-
но – мотивационна среда, в която хората могат да развият специфични умения и способности. От трета 
страна се цели осъзнаване на чувства, преживявания, ценности и идеи. В някои отношения образование-
то, анимацията и възпитанието се свързват с друга позната тройка думи: знания, умения и нагласи. 

Всяка от горепосочените думи може да се каже, че има пасивна и активна страна. Пасивната страна 
е в предоставянето на някакъв вид услуги в трите думи. Това често се свързва с третирането на хората ся-
каш са обекти. Аниматорът им вдъхва живот, учителят се опитва да ги моделира и напътства. т.е. упраж-
нява се въздействие над тях. “Активното“ ориентиране не разглежда хората като обекти, а като активни 
участници в процеса. В това ориентиране аниматорите полагат усилие за взаимодействие с участници-
те, поставяйки ги в нетрадиционни ситуации. Аниматорите възприемат хората като активни участници, 
общуват с тях като с равни, присъединяват се към тях , преживяват техните победи и загуби, помагат им 
да видят смисъла на своите грешки, да опознат силните и слабите си страни и да осъзнаят собствения си 
свят и света, в който живеят.



36

Образование и технологии 8/2017

Концепцията на понятието „анимация“ разкрива съществената роля на аниматорите като носители 
на вдъхновение, съпреживяване, насърчаване, подтикване към действие. Ролята на аниматорите е мно-
гопластова и изисква голямо разнообразие от взаимосвързани стратегии и умения за преподаване и уче-
не. Когато анимацията бъде разбрана и почувствана като нещо повече от вдъхновяване, съживяване, 
подпомагане и разбрана в пълния си социален, човешки и образователен смисъл, то тогава може да се 
превърне в много идеен педагогически подход.

Анимативният подход не може да се постигне в интеграция с битуващия императивен подход в обу-
чението. Характерната за технологичното обучение работа по инструкция и образец поставя ученика в 
позицията на изпълнител. Тази роля не е достатъчна за възпитаването на инициативност, творчество, мо-
тивация за учене, за възпитаване на ценности и положително отношение към образователния процес. 
Нужно е да се осъществява личностно-ориентиран подход и ученикът да е субект в обучението, нужни са 
условия, в които и чрез които ученикът да изявява своята индивидуалност. Нужно е обучението да е ори-
ентирано към силните страни на всеки ученик и да не се изисква от всички за едно и също време да по-
стигнат всичко. Нужно е да се осъзнае, че не постигането на целта е най-важна, а пътят, който изминава 
ученика, за да я постигне. 

Потребността от анимация в образованието съществува реално, тъй като е породена от актуалните 
дефицити на жизнената среда, които не са намерили конкретен израз в съзнателното ежедневие на деца-
та. Ефективната анимация допринася за повишаване на положителните емоции, превантивно въздейст-
ва в борбата със стреса и стимулира психическото стабилизиране на личността. Трите области на психи-
ческото развитие, които могат да се повлияят от използването на анимативни подходи в образователния 
процес са: 

  Повишаване на самооценката на децата – Чрез забавното учене, вълнуващите преживявания по 
време на игра се създава неконкурентна среда за себеизразяване, изгражда се положителна само-
оценка, липсата на страх от грешки стимулира развиването на творческия потенциал. 

  Социализация на децата – общуването с връстници в непринудена и спокойна атмосфера е фактор 
за обединяването им около обща идея, постига се чувство за принадлежност към групата. Прово-
кира се социалната активност на детето, активизират се неговите психически сили, което подпома-
га емоционалното развитие и включване в заобикалящия свят. Освен всичко посочено, чрез анима-
тивния подход се подобрява комуникацията и се пренасочва желанието на детето за изказ в други 
невербални, продуктивни форми. Активира в позитивна посока тяхната социална активност и от-
там -социализацията 

  Стимулиране на емоционалната интелигентност – Според съвременните психолози развитието на 
емоционалната интелигентност е ключов фактор за адекватното участие на индивида в живота, ко-
гато той не само реагира на случващото се, но и действа, взима решения. Управляването на емо-
циите – собствените и тези на околните – започва още от ранна детска възраст. Предполага се, че 
използването на анимативния подход в образователния процес би улеснил развитието на емоцио-
налната интелигентност и би стимулирал детето да изразява своите чувства и емоции с лекота.

В България в последните години се предлагат много изследователски теории за приложението на 
анимацията в образователния процес. Педагогическата анимация се дефинира от Пламен Радев като 
„стимулиране и поощряване на активност на учениците във възпитателните дейности и ученето чрез раз-
лични форми и методи за забавления, игри, атракции, шоу, занимателност, развлекателност, интензив-
на комуникация и непринудено творчество, които са или предварително проектирани или са спонтанни“ 
[9, с. 21]

Нели Бояджиева разглежда анимацията като подход, принцип, метод, средство или алтернатива, 
която може да бъде прилагана на всеки етап от процеса на възпитание и образование и да бъде използ-
вана във всеки негов вид.[10] Според авторката анимацията е и едно съвременно измерение на общи-
те педагогически принципи, които се отнасят до възпитанието и образованието. Играта, двигателната ак-
тивност, приключенията, творческите ситуации, рекреационните занимания, са основни средства при ре-
ализацията на анимативния подход. На тяхна основа могат се обособят различни видове анимация (пе-
дагогическа- възпитателна и дидактическа, игрова, социокултурна, художествена, творческа, спортна, ту-
ристическа, развлекателна) и да се изведат собствени принципни изисквания и правила за приложение.

Педагогическата анимация позволява качествени промени в ценностите на преживяванията и съот-
ветно създава положителен емоционален облик на образователния процес. Училището и детската гра-
дина носят повече радост, която в последствие се характеризира с понятия като приятелска, толерантна 
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атмосфера, добро настроение. Педагогическата анимация съответно не се състои само в консултиране и 
подбуда към определена активност, но и създава среда, която може да доведе до възпитаване на нови 
жизнени ценности, които могат да бъдат охарактеризирани с по- високо качество на организация на сво-
бодното време и на времето прекарано в образователни институции. 

Педагогическата анимация е в пълен унисон с новата философия на образованието и представите за 
новата образователна парадигма, при която детето е в центъра на педагогическото взаимодействие, за-
щото в процеса на обучение е необходимо балансирано да се съчетават едновременно елементи на уче-
нето и играта, на регламентираното и свободното време, на задължението и удоволствието. „Проблеми-
те и предизвикателствата в класната стая се увеличават и усложняват ежедневно, което повишава отго-
ворността на всички училищни специалисти (педагози, начални учители, възпитатели, педагогически съ-
ветници, училищни психолози, директори). Изискват се иновативни стратегии за ефективно педагогиче-
ско въздействие над децата“ [11, с.220]

Приема се, че това е образованието на бъдещето, тъй като традиционната система не удовлетворява 
непрекъснато нарастващите потребности на човека. Забавният характер на обучението осигурява пози-
тивна емоционална нагласа, която е предпоставка за повишаване на интереса към него и стимулира мо-
тивацията за учене.
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