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PLAY-GAME EDUCATION – THE AVENUE OF DEVELOPING CHILDREN’S SKILLS AND 
COMPETENCES 

Vesela Gyurova, Bozhidar Angelov, Michaela Racheva, Todorka Velinova
gurova_v@abv.bg
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

The present paper is based on the contemporary principles of adopting new attitudes and approaches towards 
the role of games and play in the education of children in the forthcoming reforms in education. They are the 
grounds for the development and enhancement of cultural competences within the European context of pedagogy 
and education. A comparative analysis of different outlooks and attitudes in the degree programmes offered at 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“ is conducted.

Keywords: play-game education, developing children, reforms in education, skills and competences.

EUROPEAN GENERAL DESCRIPTIONS OF EDUCATIONAL STRATEGIES AND 
PROGRAMMES

Dimitar Gyurov, Luchia Angelova, Gergana Mihaylova
gurov_d@abv.bg 
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

The European general descriptions outline and govern the educational policies in the institutions and provide 
guidance for the professional teacher preparation and qualifications as well as the (envisaged) expectations of 
parents. 

The educational programmes and curricula are of utmost importance and could be looked upon as the core 
stones of the individual and collective prosperity in the early education of children. Bulgaria supports the local 
educational policies and strategies within the (larger) context of the European educational policies. These policies 
and strategies are the prerequisite for achieving diversity and applying approaches and methodologies based on 
playful-like experiences, play and games, used for didactic, educational and recreational purposes.

Keywords: educational policies, individual and collective prosperity, playful-like experiences, didactic, 
educational and recreational purposes. 

INFORMATION LITERACY IN AN INCLUSIVE EDUCATION ENVIRONMENT
Maria Baeva, Veronika Valkanova
maria_baeva@abv.bg, valkanovav@abv.bg 
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

The paper represents a point of view connected with possibilities and practices of obtaining information 
literacy by children with learning disabilities in inclusive environment. The aim is to study the variety of strategies 
for organizing and solving children development’s specific issues in contemporary social surroundings. The main 
focus is on parents’ and teachers’ training to cope with social and educational situations in inclusive learning 
environment requiring special knowledge, change of attitude, curricula updating and adapting. Teachers should 
seek for professional help and different sources information in order to improve their own skills for working in 
team or on case study. 

Keywords: Information Literacy, Inclusive Education, Learning Environment, Learning Disabilities in Children

THE MODERN TEACHER: VIEWS OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 
Rayna Zaharieva
zaharieva_r@dir.bg 
Sofia University, Department for Information and In-Service Training of Teachers

The article analyzes the movie footage of participants in the educational system – teachers, parents and student. 
Collected narratives focus on attitudes and expectations regarding the work of the contemporary teacher. The nine 
movies are in four thematic areas: Philosophy about todays Bulgarian teacher, the student's expectation of his 
teacher, parent's expectations of teachers, feminisation of the profession „teacher“.
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Keywords: participants in the educational system, vision for the Bulgarian teacher, philosophy for today's 
teacher, student's expectation of teacher, parents expectations of teachers, feminisation of the profession „teacher“.

ETHNIC-REFLECTION OF THE FACTORS, INSTIGATING AGGRESSIVE BEHAVIOR IN 
PRESCHOOL AGE

Radoslav Penev, Lyuboslava Peneva
penev_radoslav@abv.bg, peneva_luboslava@abv.bg
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

In the report there are results and conclusions from the research of the phenomenon „aggression“ in preschool ages.
  Factors, instigating aggressive behaviour – summary characteristics and the respondent draft;
  Factors, instigating aggressive behaviour – resistant parameters and designing trends in the context of ethnic 

differentiation of respondents.
Keywords: preschool age, factors, instigating aggressive behaviour, ethnical characteristics and specifics. 

FOR SOME BASIC COMPETENCE OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL FIELD „SOCIAL 
PEDAGOGY“ IN THE PROCESS OF THEIR PRACTICAL TRAINING

Hrisula Atanas Nedyalkova
suli_m@abv.bg 
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

This article discusses some key competencies that the higher education relies on practical training of students’ 
training in the educational field „Social Pedagogy“ in the context of lifelong learning. Consider the social competencies 
and skills necessary for students to work effectively with individuals and groups in need of childcare support.

Keywords: social competencies, practical training, qualifications, knowledge, skills

MOTIVATING STUDENTS FOR ACHIEVEMENTS – COMMUNICATION ASPECTS
Silvia Tsvetanska
silvia.tsvetanska@gmail.com 
Sofia University, Faculty of Education 

The report presents some ideas for motivating students to learn actively. Based on the basic concepts of Psychology, 
concerning motivation to learn, the key factors which are influencing the level of motivation of the students at school, 
have been clarified. There are described the specific approaches and techniques, through which, the teacher can 
motivate the students. Some aspects of communication that have a motivating effect have been considered, as follows:

  Radiating encouraging messages towards the students, such as ‘I can do it’, ‘I wish’;
  Motivating feedback from the teachers to the students;
  Reflexive listening and expression of empathy;
  Constructive criticism based on accomplishments rather than deficits;
  Using dialogue instead of preaching;

The problem of motivating students for achievements is seen in the context of creating of a motivating 
environment for learning, in which the learning objectives are clearly communicated with the students, and a 
shared responsibility for their achievement is sought, through participation in interactive learning activities.

Keywords: motivation, pedagogical communication, feedback, classroom interaction.

BULGARIAN MODEL FOR TEACHER TRAINING – TRADITIONS, REALITY, FORECASTS
Tinka Dimitrova Ivanova,
tinche_ivanova@abv.bg 
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Faculty of Social Sciences, Burgas

Training and qualification of teachers is a important problem for each stage of development of pedagogical 
science. The proper solution of this problem depends largely on the quality of education. This is as educational as 
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it is socially significant issue. The article presents research on the Bulgarian model for training and qualification of 
teachers in the context of national traditions and European guidelines in this area.

Keywords: profession, training and qualification of teachers, requirements for teacher, career development, 
educational predictive models, key competences

NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, INTERNET AND LANGUAGE TEACHING OF ROMA
Yanka Ruseva Totseva, Yosif Yasenov Nunev, Dobryan Boykov Boev
y_totseva@abv.bg, inunev@abv.bg, dobrian@gmail.com 
NGO „Etnotolerance“, Shumen

The report attempts to analyze the problems associated with studying the Roma language in Bulgarian school 
and present the opportunities of a multimedia course in the Romany language, created a project funded by the 
European Commission.

Keywords: Roma language, multimedia course, educational software, interactivity.

INTERCULTURAL DIMENSIONS OF PLAY SITUATIONS
Lora Spiridonova,
l.hristova@alink.biz 
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

There is no single definition of the play, because it is a phenomenon, having a multiplayer structure. There are 
many concepts – sociological, psychological, philosophical, which do not give a full and complete picture of the play 
interaction. From a pedagogical point its study is of particular importance. For this purpose it is needed integrative 
principle reveals the complexity of the phenomenon of „play“. This report examined such complementary play concepts.

Keywords: play, play interaction, preschool age, intercultural perspective, monodimensions concepts, 
multidimensions concepts

THE GOOD IN THE MODERN TEACHER’S PRACTICE
Vesela Dimova
dimova_v@abv.bg 
Sofia University, Faculty of Physics 

In this paper we expose an opinion on the subject of good practice in the work of modern teacher. We present 
examples of work with children in different areas: school work and extracurricular activities, „green schools“, 
camps. We view the work of the teacher upon himself as an important part of practicing the teaching profession.

Keywords: modern teacher’s practice, educational environment, 

TEACHERS’ COMPARATIVE COMPETENCE – THEORETICAL MODEL
Nadezhda Angelova Kaloyanova
kaloyanowa_n@yahoo.com 
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Faculty of Social Sciences, Burgas

The article explains the basic parameters of the concept „teachers’ comparative competence“. A theoretical 
model of teachers` comparative competence is derived. The components of the model possess variant and invariant 
characteristics. The model is usable in terms of theoretical and subsequent practical training of teachers.

Keywords: comparative competence, professional competenсe, theoretical model

MODELS OF INTEGRATIVE PLAY AND GAME TRAINING FOR CHILDREN AND PARENTS
Magdalena Dimitrova Stoyanova
stojanova_m@abv.bg
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education
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The study presents a unique approach applied in the professional pedagogical training for parents and their 
children. Both adults and children take part in playful-like activities and games (symbolic and rule games). The 
models of the training are: sessions in which different role-play games and rule games are demonstrated and 
exemplify; required home play and game sessions during which supportive and friendly atmosphere is envisaged 
and encouraged. The expected results are enhanced and deepened relationship between children and parents, 
facilitation of personal growth and positive changes in the attitude towards the set roles of parents and children. 

Keywords: play training, family session, child-centered skills, play-world, tolerant perception, parent-child 
relationship

 

THE HOSTILITY AS A MOTIVATION TO LEARN
Nikolay Petrov Takuchev
npt@uni-sz.bg 
Trakia University, Agrarian faculty, Stara Zagora

Forming their motivation for learning, the learner is influenced by both individual-specific considerations, and 
external influences, often unconscious and unexpected for the pedagogue. In this report the results of a study aimed 
at revealing the socio-psychological prerequisites for the differences in the average group grades of tests in physics 
for the students of a single specialty – Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria are discussed.

Keywords: leaders, anti-leaders, motivation of learning, small formal groups. 

THE TEAMWORK – ONE INITIATIVE FOR SUCCESSFUL INTEGRATION OF CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Ruska Todorova Ivanova
rosi_iv@mail.bg 
Dobri Chintulov Secondary School, Burgas

The integration of children with special educational needs in mainstream schools is a serious problem that 
requires responsibility and daily work for a successful solution.

The paper describes project work held in March at the school „Dobri Chintulov“ under the Regional Inspectorat 
of Education in Burgas and together with the resource teacher helping pupils with special educational needs at school. 

ELECTRONIC TESTS AT KINDERGARTEN
Rositsa Dimitrova, Nedyalka Tabakova
cdg68sz@abv.bg
68 Kindergarten „Patilansko Tsarstvo“, Stara Zagora

At the age of the modern technologies, the computer is an integral part in training of children. It is a powerful 
tool for education, serve as an irreplaceable assistant in the upbringing and development of modern children. 

The diagnostics in the kindergarten is essential in building an accurate picture of the level of children's 
knowledge and skills for each child individually and for the group as a whole. By testing, children's competence are 
established at the entrance, during the teaching process and at the outcome of the age group.

To accurately and objectively reporting the results, one is need in properly instumentarium. The tests are an 
effective tool for realizing evaluation activity, as they show the level of knowledge with maximum efficiency and 
minimum time and money cost.

The Informational technologies enable us to develop attractively illustrated tests with different content, but 
the same level of complexity. 

Electronic tests we use in our work, fully meet state educational requirements and correspond to age of 
children. They are developed by the use of MS PowerPoint.

Electronic tests are pictures-based and give to children the opportunity to have fun during working with them. 
Electronic tests help not only children but also us, the educators, to reach a higher level of development and 

realization in the learning process. Using innovative tools and methods in educational activities, we strive to meet 
the challenge of today.

Keywords: Electronic tests, kindergarten, Diagnostics
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THE USE OF SOCIAL CAUSES INTO TEACHING PROCESS WITH STUDENTS FROM THE 
SPECIALTY „SOCIAL PEDAGOGY“

Elena Petkova, Ph.D
el_petkova@abv.bg
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

First year Social pedagogy students experience stress when they meet with people  different from them, people 
in socially disadvantaged. Involving students in the important social cause is an effective approach to change their 
attitude.

Keywords: social cause, attitude, change, means positive

BLOG OF THE DIRECTOR AS THE INNOVATION OF MANAGEMENT IN SCHOOL 
ORGANIZATION

Galin Borisov Tsokov
g_tzokov@abv.bg 
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Faculty of Education

The article discusses the possibilities of using Web 2.0 and blogging as a e-tool for school management 
organization. Analyzed the problem of the blog as a director of innovation in the management of school organization.

Keywords: management, institution, innovations, Web 2.0 technologies

OUTSOURCING STRATEGIES – POSSIBILITIES FOR HIGH EDUCATION
Lyubomira Petrova Parizhkova
dr.parijkova@abv.bg 
State University of Library Studies and Information Technologies

The Innovative consulting firm А. T. Kearney regularly presents a rating of 50 most attractive countries for 
outsourcing, according to developed index – The A.T. Kearney Global Services Location Index. This index is 
composed of three components, whose combination allows to speak about the attractiveness of countries for 
outsourcing. According to the „index of distribution of global services“ Bulgaria is ranked 17th in the rating for 
2011. The indicators are good, but compared to 2009, where Bulgaria is on 13th place and even more than 2007 – 
where our country occupies ninth place – we can observe a decline. Searching for the reasons for these results 
I’ve turned to so widely discussed topic in our society – broken link between science and business. Bulgarian 
outsourcing companies rely heavily on highly qualified human resources. It is therefore extremely important 
to maintain a constant quality of education, promotion of innovative processes and satisfaction the needs of 
outsourcing strategies. In this regard, I find the development and implementation of educational and practical 
programs that they are prescient and strategic for outsourcing organizations. The report presents best practices in 
this area and opportunities provided for higher education in Bulgaria.

Keywords: Outsourcing, SWOT analysis, collaboration between Business and Education/Science, Influence on 
education, Outsourcing companies in Bulgaria 

THE CERTITUDE AND REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL PERSONAL
Radka Mircheva Stamatova
stamatova_21@abv.bg 
Vasil Aprilov Secondary School, Burgas

The incessant qualification of the teachers is a certitude for their professional practical realization. Getting 
a recommendation of the school, where the student has taken his public practice, is a guaranty to the young 
personnel for entry in the teaching staff’s realities.

Keywords: pedagogical qualification; professional realization; teaching staff; recommendation for the young 
personnel’s association at the labour market
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POSSIBILITIES OF INNOVATIVE MANAGEMENT TO PROMOTE TEACHERS ON THE USE 
OF INFORMATION TECHNOLOGY

Nina Krasteva Kaneva
nina_c06@abv.bg 
St. Cyril and Methodius Secondary School, Gabrovo

The new realities in Europe and the whole world require from students to have knowledge and skills through 
which they can develop themselves independently and apply them in information and competitive environment. 
The field of creative development of the teachers will extend and the achievements of the students will be higher if 
the educational institutions are managed by innovative thinking managers who know well the possibilities of ICT 
as a successful methods for teaching and organizing the cognitive environment.

Keywords: management, institution, innovations, information technologies, electronic educational products, 
internet, Microsoft Mouse Mischief

SUCCESSION + ATTRACTION = SUCCESS
Penka Krasteva Dyulgyarova
stivad@abv.bg 
Nesho Bonchev Secondary School, Panagyurishte

The main goal of this work is sharing the school experience of the Methodological groups and making popular 
our two years’ practice for realizing the Plan for Succession and Attraction of students. 

The methods include describing and analyzing the activities and initiatives, various interactive approaches, 
group activities, methodological societies and commissions and also setting up teams with different time duration. 
The results are pointed into the following:

  Realizing Succession as a connection between different levels and stages – storing different elements and 
characteristics for the transition into the new condition;

  Avoiding and reducing the stress because of the changes of the social climate, while the students pass through 
different stages of education. And also, we do not have to allow distorting of the social area around the child;

  Achieving a harmony between students’ adaptation and willingness for activities; 
  Purposeful interaction between the teachers from different grades in different levels – educational institution, 

class and school subject;
  Provoking willingness for support among the public and attracting students for the school;
  Competitive abilities in contemporary conditions means to suggest something that gives faster, more 

flexible, more accurate response to the needs of the society.
Keywords: Succession, Adaptation, Attraction, Advertising campaign, Competitivness

DELEGATED BUDGET IN THE SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL „LIUBEN 
KARAVELOV“, DIMITROVGRAD – TEN YEARS LATER.

Mitko Kolev Dermendzhiev
dermi1@abv.bg 
Lyuben Karavelov Secondary School, Dimitrovgrad

In its own experience in practical, organized form, economic autonomy in Secondary school „Luben Karavelov“ 
dates from September 2001,initially as a pilot school in the municipality, in which the delegated budged in the 
municipality was held as an experiment. It is clearly as a whole benefits from the introduction of this financial 
autonomy. It significantly improved management options for flexible management of school, to improve working 
conditions and for best performances of teachers and students. Delegated budged contributed for financial incentives 
of the teacher labour directly related to activity in school, and also to promote through the material rewards of 
student work, directly related to student activity into and out of school. During the 10 year management of the school 
budget as a secondary dispensator, school management maneuvering between regulations, laws and management 
of several mayors of Dimitrovgrad. But did delegated budget contribute fully to solve problems at school and what 
difficulties were encountered in its implementation? What more can be done for successful functioning?

Keywords: economic autonomy, Secondary school, difficulties, successful functioning
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EDUCATION PORTAL FOR THE SECONDARY SCHOOL
Stanimir Nedyalkov Stoyanov
stani@uni-plovdiv.bg 
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv

In the paper a distributed eLearning environment is presented, called Distributed eLearning Center (DeLC). 
The environment has a network structure, which consists of various nodes, which deliver eLearning services and 
electronic content. The education nodes support mobile and fixed access to the information resources. A prototype 
implementation in form of education portal for secondary school is described as well. 

Keywords: eLearning, DeLC, agent- and service-oriented architectures, education portal

ICT IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT’S SUMMARY COGNITIONAL SKILLS ON 
PHYSICS

Veselina Dimitrova Dimitrova
veselina@phys.uni-sofia.bg 
Sofia University, Faculty of Physics 

In this report we propose results of didactic research, associated with the use of information and communication 
technologies (ICT) into the educational technologies for development of student’s summary cognitional skills 
in Physics education. In the paper ontodidactical technologies in constructivist aspect are shown and types of 
strategies for development of summary cognitional skills in the course „Didactics of elective physics teaching“ are 
proposed. The programme of the course and different possibilities of using ICT into the ontodidactical technologies 
are shown.

Keywords: ICT, constructivism, ontodidactical technologies, Physics education, summary cognitional skills.

AVATAR – A COURSE FOR TEACHING IN A VIRTUAL WORLD
Maria Monova – Zheleva1, Yanka Shurelova2

mariya@zhelev.com, yana_shurelova@abv.bg 
1. Burgas Free University, Burgas
2. Secondary Vocational School of Mechanics and Electronics, Burgas

In this paper we describe approaches and methods used within the international project AVATAR „Added 
Value of Teaching in a Virtual World“. The main objective of this project is through the development of innovative 
virtual learning environment to contribute to improving the quality of teaching and learning in secondary 
schools mainly in Europe. Unique characteristics of virtual training (v-learning) provide new opportunities for 
collaborative learning and joint development of content, thereby helping teachers and students in the process of 
modern learning process based on the art of ICT. We particularly take into consideration the relevant aspects 
of teaching and popularization of science in 3D virtual environments. Developed within the project AVATAR 
environment, methodology and resources allow for expansion of the traditional classroom education, providing 
tools and functionality for conducting virtual training in different subject areas with the possibility of applying 
different educational strategies and techniques while promoting active participation the students and their 
involvement in the learning process. 

Keywords: virtual world, v-learning, virtual learning platform, second life, science, teaching, mixed reality.

APPLICATION OF SOFTWARE PACKAGES WITH FREE LICENSE IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS

Ivan Trenchev1, Tereza Trencheva2

tereza_trencheva@abv.bg 
1. Southwest University Neofit Rilski, Blagoevgrad
2. State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

The purpose of this report is to make a brief overview of software packages with a free license that can be 
applied in teaching both, high school students and the university students. To achieve the set objective will be 
made a parallel between the commercial software packages and software packages on free access for graphic design, 



17

ABSTRACTS

as each package will be characterized briefly, it will identify their strengths and weaknesses and an analysis of their 
capabilities. For the purpose of this report will be realized 3D model of the rectorate of South-West University 
„Neofit Rilski“ applying graphic programs.

Keywords: free software packages, commercial software packages, free licenses, Blender, 3Ds Max, graphic 
design 

COOPERATIVE LEARNING AS NEW TEACHING MODEL FOR TEACHING INFORMATION 
TECHNOLOGY

Vasilisa Pavlova Angelova
vasy_pav@abv.bg 
Regional Inspectorat of Education, Blagoevgrad

The rapid development of technology leads to a need for improvement and change of traditional forms 
of teaching and learning IT. To achieve the specified governmental IT requirements become important new 
educational technologies increasingly. Their implementation involves: a) diversity of didactic models by which to 
achieve SER b) methodological competence of the teacher, c) achieving quality education and training in IT as a 
final result of the process by which these conditions are reported.

Among the variety of teaching strategies and approaches, a new concept of „cooperative learning“ can be 
distinguished. The concept of corporate IT training is based on the concept of group work of students in the 
preparation of integrated project.

Keywords: Cooperative learning groups, project-based training, IT

DIFFERENTIATED LEARNING AND WORKING WITH FLEXIBLE GROUPS IN 
INFORMATION TECHNOLOGY

Angel Stoyanov Angelov1, Tonka Zarkova Georgieva – Nikolova2

angelow@dgklaz.net, teorgieva@abv.bg 
1. Sava Dobroplodni Secondary School, Shumen
2. 3rd Secondary School Dimitar Blagoev, Shumen

The article examines the opportunities for differentiated learning by dividing classes etc. Flexible groups to 
work more effectively. The authors regarded as a differentiation process in which teachers changing how curriculum 
assessment and learning environment are able to meet the needs of learners of adequate training to meet state 
educational requirements.

Keywords: education, differentiated learning, Flexible Grouping, Lernen Durch Lehren

VISUAL PROGRAMMING ‘PLUG-INS’ IN THE BULGARIAN SCHOOL CURRICULА 
Galina Momcheva – Gardeva
gmomcheva@gmail.com 
Varna Free University „Chernorizets Hrabar“

The analysis of possible implementations of visual programming at various levels in education system in 
Bulgaria is given. The experience, good practices, initiatives and future plans of scratch.bg group are shared. The 
free of usage resources are also developed by the working group and will be demonstrated.

Keywords: Visual programming, Scratch, Storytelling, Digital storytelling, Animation 

WEB 2.0 TECHNOLOGIES – INNOVATION IN SUPPORT OF LEARNING
Tsvetanka Todorova
tzvety_st@yahoo.com 
„Tsar Simeon Veliki“ Secondary School, Vidin

The report describes one good practice for using innovative technologies for enhancing the education and the 
cognitive development of the students. How, using digital media to support learning in the classroom. Described 
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techniques are used in teaching ICT but they can be used in the education in each subject. The results from the 
five months survey are represented to show the effect of using some Web 2.0 tools. The survey is conducted in 
experimental and control group. To demonstrate the effect of good practice, the report describes not only the 
used web 2.0 tools and how to use them for learning, but also carried diagnosis of input and output of the survey. 
The goal is: from media consuming to create flexible and creative learning contents. Described in the report good 
practice will help teachers to improve their way of teaching and make it closer to nowadays students.

Keywords: ICT, Web 2.0 tools, Live@Edu, Hot potatoes tests, new technologies, e-learning.

SCHOOL’S SITE CREATED WITH SYNDEO CMS – FROM THE START TO THE BENEFITS
Stefan Stefanov
stefanov.bg@gmail.com 
Secondary School with the Study of European languages, Ruse

The paper presents some capabilities of the system for content management of a
school site – Syndeo CMS. This system can be used to motivate students for further academic
information; for access to additional teaching resources; for presentation of products and creative design work; 

for support of parents in bringing up their children.

STUDENTS’ TRAINING BY AN EDUCATION PORTAL
Veselina Valkanova1, Margarita Kostova1, Stanimir Stoyanov2

veselina_viva@abv.bg, margaritakostova@abv.bg, stani@uni-plovdiv.bg 
1Secondary School „St. Sofroni Vrachanski“, Plovdiv
2 Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv

In the paper an education portal, supporting blended learning in secondary school, is described. The learning 
material is kept in the digital libraries. The usage of the portal is presented as various scenarios. The scenario 
„Electronic Testing“ is discussed in more detail. 

Keywords: education portal, electronic testing, blended learning, education scenarios, secondary school. 

USING OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 
PROCESS OF STUDENTS’ EDUCATION FROM 1ST TO 4TH GRADE

Galya Ivanova Milcheva
gal_im@abv.bg 
Bratya Miladinovi Presecondary School, Burgas

Modern information and communication technologies have an important place in the learning process of 
students in 1-4 grade, to improve the quality of education. The lesson should be clear, emotional, productive. 
The author of the article shows how at different stages of the lesson various electronic resources as dictionaries, 
encyclopedias, educational games, crosswords, i.e. could be used. Microsoft Mischief and Envision are used into 
the learning process. Variety opportunities for Power Point implementation to the lessons are showed. A useful 
tool into the hands of the teacher is the interactive whiteboard „ActiveInspire“. Some experience in creatting of 
an electronic lessons is shared. The use of information and communication technologies in the learning process 
enhances students' interest, stimulate their activity and contributes to strengthening the knowledge and skills.

Keywords: Information and Communication Technologies, Electronic Resources, Microsoft Mischief, 
Envision, Interactive Whiteboard, Interactive Lesson

IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE WHITEBOARD TO ILLUSTRATE THE LESSON. 
ASSESSING THE KNOWLEDGE OF STUDENTS IN REAL TIME THROUGH ON-LINE TESTS

Krasimir Prodanov
pgzaimov@yahoo.com 
Professional High School „Gen. Vladimir Zaimov“, Sopot
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The paper presents a kind of interactive whiteboard and its implementation to illustrate the lesson. An example 
of assessing the knowledge of students in real time through on-line tests is described. 

Keywords: whiteboard, on-line test, real time, interactive.

INTEGRATION OF ACTIVITIES – OPEN LESSON IN INFORMATION TECHNOLOGIES 
FOR GRADE 6TH. CREATION OF INTERACTIVE QUIZZES. PARTICIPATION OF STUDENTS 
FROM 34 SCHOOL „STOYU SHISHKOV“, SOFIA IN COMPETITIONS /1-4 GRADE/ AND 
IN OLYMPIADS IN INFORMATION TECHNOLOGIES /5-8 GRADE/ (GOOD TEACHING 
PRACTICE)

Kremlina Cherkezova
krem_lina@mail.bg 
34 Secondary School „Stoyu Shishkov“, Sofia

On 12.05.2011 in 34 Primary School Stoyu Shishkov, Sofia took place an Open lesson with integrated activities 
for grade 6th, entitled „The Symbol of Bulgaria, cultural and historical heritage“. The lesson was attended by 
principals and teachers of informatics and information technologies. Students demonstrated knowledge, skills and 
competence in creating presentations.

Students who participated in the National Olympiad in Information Technologies for grade 7 showed created 
by them interactive quizzes related to the presentation: tests „Symbol of Bulgaria“. The author reviewed and shared 
her work in Information Technologies with students from 1st to 7th grade. 

Keywords: integration of activities, 6th grade ICT

MATH&TECHNOLOGY
Mimi Videnova
mimi.videnova@sou73.bg 
73 Secondary School „Vladislav Gramatik“, Sofia

The project implement on practice my knowledge and skills. It was created in searching of new solutions for 
integration of ICT in Education. The project includes several initiatives: Cross-curricular connections through 
connection between Mathematics and Informatics; Training students to work with new software products; 
Training students to work with Tablet PCs. The project work is in accordance with ICT curriculum.

Keywords: Education, Innovations, ICT, Mathematics, Curriculum
 

STIMULATING STUDENT’S CREATIVITY IN DGS ENVIRONMENT
Borislav Lazarov1, Mariana Todorova2

lazarov@math.bas.bg smg0@abv.bg 
1Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Science
2 Sofia Mathematics High School

The DGS (dynamic geometry system) environment provides opportunity to organize Socratic style teaching 
in Euclidean geometry, i.e. students are encouraged to discover some properties of the figures by designing or 
examining DGS applets. This approach was adopted by the authors in a pilot study during the first term in 
2010/2011 scholastic year. Two groups of advanced students from Sofia mathematics high school are involved 
in a learning process of mixed type: parallel to the traditional paper-and-pencil activities students were dealing 
with DGS to study some geometrical properties of the parabola. There were five types of using any DGS applet: 
illustration, demonstration, construction, deduction, and application (types definitions are given in the main text). 
During the pilot study some preliminary assumptions about didactical parameters were significantly changed. For 
instance the elapsed time increased more than twice than a priory planed; the initial students’ knowledge was poor 
in several topics that initially were considered as basics etc. As the outcomes of the study some important details of 
incorporating DGS in teaching-learning process in secondary school was clarified. 

Keywords: dynamic geometry system environment, extracurricular education, Socratic style teaching. 
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THE NOTION OF FUNCTION AND PROPAEDEUTICS OF ITS STUDY IN THE PRIMARY 
SCHOOL

Vladimira Angelova
vladiang@abv.bg 
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Faculty of Education

The aim of this publication is to present:
  our research in the development of the concept of the function;
  logically-deductive analysis of the contemporary concept of function;
  the developed by us methodical version for propaedeutical study of functions in the primary school.

Keywords: Function, logically-deductive analysis, propaedeutical study of functions.

THE INTERACTIVE WHITEBOARD INTO MATH CLASSES
Ivaylo Staribratov
ivostar@abv.bg
High School in Mathematics, Plovdiv

New technologies have steadily pervaded our lives. Using interactive whiteboards, however, has been a novelty 
over the last two years. I introduced the practice of using interactive whiteboards in mathematics classes in my 
school. An experiment is considered involving mathematical problems and comparing different approaches in 
teaching.

Keywords: experiment, mathematic, interactive whiteboard, interactive method. 
 

INTEGRATED APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS AND ICT AT 5TH AND 6TH 
GRADE

Daniela Severinova, Borislav Lazarov, Valentina Oleynikova
daniella.severinova@wondergroup.eu, borislav.lazarov@wondergroup.eu,
valentina.oleynikova@wondergroup.eu
St. George Private School, Sofia

St. George School in Sofia is a private bilingual Bulgarian-English school with extended math curriculum. 
Parallel to elaborating math skills according to the main core of the math syllabus students are urged to apply 
their skills in ICT in complex problems. In 2010/2011 scholastic year a pilot project-oriented education has 
been organized. Students in 5th and 6th grade were encouraged to design MS Excel data basis from real-life 
sources, to manipulate it and to prepare MS PowerPoint presentation. A school conference was organized to 
finalize these activities. The paper presents some didactical parameters and details of this teaching-learning 
process.

Keywords: project education, synthetic competence, processing matrix. 

WUNDERKIND2011 
Ruska Stoyanova Ilieva
ruska_ilieva@abv.bg 
56 Secondary School „Prof. K. Irechek“, Sofia

„Wunderkind2011“ is an example for project-based learning in Math at 5th grade. It covers topics from 
curriculum in facultative classes in mathematics as Diofan equations, logical problems, math word problems, i.e. 
Students work as teams, make research, create and present their presentations.

INTERACTIVE LEARNING THROUGH ICT IN MATHEMATICS IN ELEMENTARY 
SCHOOL – THE RIGHT WAY TO EFFECTIVE LEARNING PROCESS

Liliya Stoyanova
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lilis_48@hotmail.com 
7th Secondary School „Kuzman Shapkarev“, Blagoevgrad

The report presents the experience of an innovative school with tradition at integration of technologies at learning 
process. A theoretical review concerning multimedia lessons is done. An example lesson is proposed in e-form.

INTEGRATION OF ICT INTO MATH LESSONS AND REALIZATION OF 
INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS

Yana Mavrova
mavrova@teacher.bg 
Michail Lakatnik Primary School, Burgas

This article discusses the place, role and importance of information technology in teaching mathematics as a 
means of enhancing the activity of the students, deepening and affirmation of their acquired knowledge, formation of 
skills and habits for individual work and teamwork. Here are examined some of the possibilities for the presentation 
of the educational content via Power Point and the testing and evaluation using Mouse Mischief and interactive 
whiteboard. In the article the possibilities for the implementation of cross-curricular links are indicated.

Keywords: information technology, mathematics, teamwork, cross-curricular links

 
E-RESOURCES IN HELP TO MATH TEACHERS AT PRIMARY SCHOOL
Rumyana Papancheva, Assoc. prof.
rumi@parallel.bas.bg
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

The article presents the module „Segments“ to a library of electronic resources aiming at supporting the work 
of teachers of mathematics at primary school. The module is designed for visualization and analysis of math word 
problems. The module contains ready schemes and basic elements. The library is suitable for use in multimedia 
lessons, and working with an interactive whiteboard. It can be used in both with individual and team organization 
of work in the classroom.

FORMATION OF SPATIAL ORIENTATION SKILLS AT PRIMARY SCHOOL – STATUS AND 
OPPORTUNITIES

Krasimira Dimitrova, Dr
itlearning@hotmail.com
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

The article examines the problem of building skills for orientation in space at primary school. A comparison 
with the curriculum content of the preschool, concerning spatial orientation is done. The status of the problem at 
primary school is considered. Some conclusions and recommendations are formulated.

METHODOLOGICAL INNOVATIONS IN TRAINING STUDENTS TO TEACH BULGARIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE IN KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL

Margarita Terzieva
mater@abv.bg 
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

The paper describes how the cooperation between a teacher and students during their academic training 
can lead to a certain product with innovative features. It also defines the difference between the innovative and 
research pedagogic experience as a kind of step in the transition from the empirical to the theoretical analysis and 
summarization. 

Keywords: methodological innovations
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DIFFICULТIES OF MASTERING BULGARIAN LANGUAGE OF MIGRANT PUPILS (GRADE 
1.-4.)

Anna Savova Georgieva
georgieva76@abv.bg 
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

This paper presents some peculiarities and difficulties in Bulgarian language acquisition of migrant pupils in 
primary Bulgarian schools.

Keywords: migrant pupils, Bulgarian language

WRITING AN ACADEMIC ESSAY IN THE SYLLABUS OF LANGUAGE CULTURE FOR THE 
COLLEGE STUDENTS

Dafina Ivanova Atanasova
dafina_atanasova@abv.bg 
Konstantin Preslavsky University of Shumen: College Dobrich

The education of the students from different specialities of the universities includes writing an academic essay. 
All steps of studying an academic essay are followed in this paper as well as the studying of academic writing with the 
students from the college in the Language culture seminars with the purpose of building up their communicative 
competence.

Keywords: academic essay, thesis, argument, structure of the language text

TEACHER’S TRAINING AND ORGANIZATION OF THE ENVIRONMENT IN THE 
CLASSROOM FOR THE PROMOTION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN 
CREATIVE WRITING

Veselina Vazharova
veselina_vajarova@lakatnik.org
Mihail Lakatnik Primary School, Burgas

The need for change in education in Bulgarian language and literature requires implementation of alternative 
approaches, methods and forms of training in order to improve the communicative competence of students in 
primary school. The proposed idea is realized successfully in Miachel Lakatnik Primary School, Burgas. The 
model allows teacher to create different strategies and techniques of behaviour of the students themselves that to 
help them to act independently in different life situations

Keywords: communication skills, creative writing, strategy and techniques of writing, modeling, organization 
of learning environment

THE POSITIVE INFLUENCE OF MOUSE MISCHIEF ON STUDENTS` ACTIVITY IN 
ELEMENTARY SCHOOL READING CLASSES

Genoveva Yotova
vevi_genoveva@abv.bg 
St. Cyril and Methodius Secondary School, Botevgrad

This paper examines the ability of Mouse Mischief to have a positive impact on children activity in elementary 
reading classes. One of the best assets of Mouse Mischief is that it encourages children to be active subjects in the 
learning process and to participate in it purposefully and regularly. Teaching children to be active is a prerequisite 
to making sure they obtain deep and long-term knowledge. Moreover, Mouse Mischief gives children satisfaction 
and pride of their own achievements at school which makes them active and cheerful. Another advantage of this 
method is that it introduces a successful unconventional approach to learning. The emotional atmosphere when 
playing games in class helps children overcome the difficulties that come with reading. 

Keywords: Mouse Mischief, children activity, variety of exercises and games, interactive forms of education, 
variety of methodological approaches,  
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USING INTERACTIVE TEACHING METHODS AND INFORMATION TECHNOLOGIES TO 
ADDRESS THE SPELLING IN SECOND GRADE

Zlatka Memova
zlatka_memova@abv.bg 
Secondary School „St Knyaz Boris I“, Startsevo, Smolyan region

The article presents a contemporary look at the use of innovation in education. The aim is to show readers 
that, in addition to traditional methods, which have a positive place in practice, the use of certain interactive 
teaching methods and computers contribute to more effective work and produce better results in the formation of 
spelling skills and habits among younger students.

The article offers a model of two methodological developments and a mini project, implemented in Bulgarian 
language lessons in second grade to master spelling with the use of a combination of interactive methods and 
information technology.

The article gives an overview of issues and provides an opportunity for working primary teachers to organize 
educational activities on the proposed model. Among the main achievements of the article is the rethinking of pedagogical 
practice and policy of the teacher to the student, who should be the focus of academic work, and thus achieve higher 
learning outcomes.  

Keywords: interactive methods, information technology, spelling, group work

INCREASING THE LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS AT AN EARLY 
STAGE OF SECONDARY EDUCATION THROUGH THE USE OF ICT IN THE BULGARIAN 
LANGUAGE TRAINING

Yordanka Stoynova Nikolova
iosnikolova@abv.bg 
Kocho Chestemenski Secondary School, Plovdiv

The article discusses the importance of ICT to raise the level of language competence of students in an early stage 
of Primary school. The role of Microsoft Word for the formation of language habits is referred. The forms through 
which ICT play a major role in the educational process for the formation of linguistic competence are listed.

Keywords: ICT, language competence, teacher-innovators. 

IMPLEMENTATION OF MICROSOFT MISCHIEF IN TEACHING BULGARIAN LANGUAGE 
FOR SECOND GRADE

Aneliya Yakova Todorova
teacher.a@abv.bg 
Dimitar Blagoev Secondary School, Veliko Tarnovo

The paper describes the implementation of the program Microsoft Mischief into Bulgarian language classes 
with second grade students from Dimitar Blagoev Secondary School, Veliko Tarnovo. The use of the program aims 
to integrate ICT into the classroom, to motivate students to actively participate in educational process, to improve 
the quality of education, to develop skills in working with Multi Point technology, to maintain the tolerant relations 
between students, to induce sympathy for the parents to the educational process.

Keywords: Microsoft Mischief, Multi Point technology, active learning

MULTIMEDIA PRESENTATION IN THE CONTEXT OF LITERARY STUDY IN 
PRESCHOOLERS

Penka Krasteva Valcheva
pepa_valcheva@abv.bg 
University „Prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

This report examines the opportunities for effective integration of multimedia presentation in the literary 
education of children from preschool through interactive word creative tasks.

Keywords: multimedia presentation, literary education
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PROJECT WORK IN TEACHING EXTRACURRICULAR READING IN THE PRIMARY SCHOOL 
Zlatka Atanasova – Nocheva
zlatka19@abv.bg 
St. Ivan Rilski Secondary School, Haskovo

In the contemporary pedagogic system working on a project is applicable as an interactive method, through 
which the aims of the education are more easily reached. 

The project work is viewed as an activity, aimed at self-researching or solving a definite educational problem. 
The project work nowadays gives possibility for creating a connection between theoretical knowledge and practical 
activity. It uses the already gathered experience of the students, the acquired skills and knowledge and gives a 
chance of the student to acquire new skills in the very process of the project work.

The project work in teaching extracurricular reading in the primary school goes through 3 phases: preliminary, 
main and final assessment of the results. 

Keywords: the project work, extracurricular reading

THE PROJECT „WITH BOOK AND MOUSE AT CLASS“ – ONE WAY TO INTEGRATE 
TECHNOLOGIES IN STUDYING OF FAIRY TALES IN FIRST GRADE

Zlatina Valcheva Prokopova – Dimitrova
z_prokopova@abv.bg 
Nikola Vaptsarov Secondary School, Tsarevo

This paper aims in presenting the project work on the project „With the book and mouse in class“ as an 
opportunity of technologies integrated learning when students study tales at first grade. First grade students take 
part in various activities that support the process of literacy learning and computer skills.

The work on this project is an alternative to the classical model of learning. As a result students acquire team-
working skills and skills for self-assessment.

Keywords: project-based learning, ICT 

ECOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL 
EDUCATION – BACHELOR DEGREE AND MASTER PROGRAM

Vanya Petrova
vanja_p@abv.bg
Trakia University, Stara Zagora

Ecological competence is an essential part of the overall professional and pedagogical competence of the 
kindergarten end elementary schoolteacher. It is expressed in the ability of understanding, interpretation and 
generalization of learning content through environmental categories and environmental leaders to ideas and knowledge 
in the necessary methodological tools for effective ecological education, upbringing and personal interaction.

The results of a study on the issue carried out by research project of Faculty of Education – Trakia University, 
Stara Zagora with students from PNUP – Bachelor degree and Master program are presented. The students' vision 
for the content of the environmental study, which is necessary for successful teaching, self-assessment of their 
ecological competence and ranking among other components of teaching competence is examined.

Keywords: ecological competence, environmental study.

HUMAN KNOWLEDGE IN TEACHING METHODS OF NATURE KNOWLEDGE
Milena Tsankova
milena_b@abv.bg 
Konstantin Preslavsky University of Shumen: College Dobrich

The purpose of the present report is to reveal the connections between the disciplines that give knowledge 
about human and his unity with the surrounding nature and the need for such knowledge in the preparation of 
pedagogical specialists.

Keywords: students, human knowledge, method
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INTEGRATIVE RELATIONS BETWEEN METHODS OF TRAINING IN NATURE 
KNOWLEDGE AND METHODS OF TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION

Milena Tsankova, Krasimir Stankov
milena_b@abv.bg , krstankov@yahoo.co.uk 
Konstantin Preslavsky University of Shumen: College Dobrich

To meet the needs of the society, students – future primary teachers, need to acquire theoretically and 
technologically integrative relations in classroom activities and in extracurricular trainings. In the present report 
the opportunities for realizing the integrative relations between methods of training in nature knowledge and 
methods of training in physical education are hold out. Тhey will lead to raising the students’ competence and 
their qualification for primary school. 

Keywords: integration, students, methods

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE CURRICULUM IN THE SUBJECT „MAN AND 
NATURE“ FOR 3RD AND 4TH GRADE 

Nina Georgieva Dalgacheva – Koleva
ninak@abv.bg
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

Whether national curriculum provides the basis needed for the realization of high-quality environmental 
education? This paper presents an analysis of curricula on the subject „Man and Nature“ in primary school 
in Bulgaria. It focuses on environmental aspects in content; environmental concepts, provided to master; and 
instructions for active learning.

Keywords: curriculum, science education, environmental education

SEX EDUCATION OF GROWING-UPS, REALIZED BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Maria Spasova Ivanova
spasova_maria@abv.bg 
Secondary School „Vasil Levski“, Ruse

This report describes a different approach towards education of growing-ups, namely, sex education realized 
by means of information and computer technologies. It is based on the supposition that traditional methods are 
necessary, but not sufficient in the conditions of modern education. Based on this, a multimedia product made 
by students for students is developed and described in this report in help of sex education. The product integrates 
the subject matters of the Human and Nature school subject, the Form Tutor’s class, as well as standard and non-
standard pedagogical situations in the Social Culture in Preschool Groups educational direction. The report also 
describes basic issues and directions concerning this product’s application in different classes.

1. Male and female anatomy – gender characteristics
2. Fetus development in month stages
3. Mum, dad, me – love in our family
4. What awaits me outside? – Discussion /identity, mutual relations, life/
5. Equality – religion and nationality
Keywords: ICT skills, multimedia application, project, teamwork, eLearning

INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE LESSON IN THE SUBJECT THE WORLD AROUND US
Nedka Stoycheva
nedka_stojcheva@lakatnik.org
Primary School „Mihail Lakatnik“, Burgas

The material describes the original game techniques used during the lessons of the subject The World Around 
Us – 2nd grade. The techniques contain elements of different types of didactic games. Their use aims to make the 
activities interesting and learning to be fun.

Keywords: game techniques, didactic games.
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LEARN ABOUT NATURE – IN EASY AND INTERESTING WAY
Nadya Georgieva
nadi_74@abv.bg
Secondary School „Maxim Gorki“, Levski

The report describes two options of using and integrating Information Technologies for teaching one and the 
same topic Water Cycle in third grade school subject Man and Nature.

One of the options is to integrate Information Technologies into school classes. The aim is each of the students 
to work independently on a computer. This is the way to make them active and direct participants in learning.

Project-Oriented Interdisciplinary Teaching is the other option for the topic to be taught. The project is 
implemented in 3 phases: organizational stage, operational stage and productive stage.

Keywords: students, education, integration, Information Technologies, computer, project, Project-Oriented 
Interdisciplinary Teaching, organizational stage, Operational Stage, Productive stage

MICROSOFT MISCHIEF IN EDUCATION IN SCHOOL SUBJECT OUTSIDE WORLD FOR 
THE SECOND GRADE

Anichka Petkova, Rositsa Georgieva
anivd@abv.bg, rossi_georgieva@abv.bg
Secondary School „Ivan Vazov“, Vidin; Secondary School „Krum Popov“, Levski

The Training project „Microsoft Mischief in education in the subject Outside world in the second grade“ is 
part of the open project „E-book of the teacher“, developed by Assoc. Prof. Dr R. Papancheva and Dr. Krassimira 
Dimitrova and was operated by the Association „Education and technology „, supported by Microsoft – Bulgaria. 
Participants in the project are students from second grade at Secondary school „Ivan Vazov“, Vidin and students 
from second grade at Secondary school „Krum Popov“, Levski. Work on the project is aimed at creating multimedia 
lessons in the subject Outside world, including Microsoft Mischief tests and their implementation with students 
from both groups. We developed all 11 training topics in section „The nature and the person“ from textbooks 
Outside world for second grade. Each topic, included in the project, describes the tutorial presentation with test 
and video from the recent lesson. The training project „Microsoft Mischief in education in the subject Outside 
world in second grade“ finished with a presentation to parents and guests at the end of the school year in both 
schools. All students got certificated for their participation.

Keywords: Integration of technology, e-book of the teacher, nature, The nature and the person, Outside world, 
second grade, Microsoft Mischief, test, lesson

 
APPLICATION OF THE TECHNOLOGY MICROSOFT MISCHIEF „ONE COMPUTER – MANY 

MICE“ IN THE TEACHING PRACTICE
Gergana Ivanova Dochevska
g.g.1969@abv.bg 
Secondary School „Alexander Ivanov – Chapay“, Belovo

The paper describes the experience of the author in implementation of the technology Microsoft Mischief to 
students from 4th grade at Secondary school „Alexander Ivanov – Chapay“, Belovo in the first term of 2010/2011 
school year. Technology ensures the active participation of every student into the learning process.

USING WRITTEN HISTORICAL SOURCES INTO COLLEGE STUDENTS’ EDUCATION
Nikolay Georgiev Nikolov, Ph. D. 
nikolov@dobrich.net 
Konstantin Preslavsky University of Shumen: College Dobrich

The place and the role of the written historical sources are viewed and on the basis of the pedagogical experience 
basic types of sources are formulated for effective work in history seminars

Keywords: written historical sources, history education
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PROBLEM-SOLVING AND DISCUSSION POINTS IN TEACHING RELIGION
Magdalena Marinova Legkostup
m_legkostup@abv.bg 
St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo

Problem-solving and discussion questions in the process of religion education is a driving force for personal 
development of students as active subject in the learning process and as citizens of a pluralistic, multicultural society. 
The development of critical thinking and tolerance in communication and in the discussion of controversial moments 
and aspects of the current curriculum of religion education create conditions for reflexivity of knowledge and skills, 
for carry out more targeted transfer of previously learned techniques in new situations of cognitive activity. The 
development of critical thinking and tolerance in communication and in the discussion of controversial moments and 
aspects of the current curriculum of religion education create conditions for reflexivity of knowledge and skills, for 
carry out more targeted transfer of previously learned techniques in new situations of cognitive activity.

This report offers strategies for dealing with specific conflicts that may arise within the teaching material, 
and between students with different viewpoints. It consists of the following parts: presentation of the principles of 
modern religious education, the need for specific skills for setting and discussion of controversial issues / problems 
and criteria for their selection, presentation of some examples of methods and formulation of specific requirements 
for their application in appropriate areas of curriculum of religion education.

Keywords: principles of modern religious education, problem solving, discussion questions, methods.

RELIGIOUS CENTRE METEORA – STUDENTS’ FIELD WORK
Svetla Angelova Shapkalova
sasch@abv.bg 
State University of Library Studies and Information Technologies

The article presents information about the orthodox cliff monasteries Meteora and describes the students' 
field work.

The purpose of the work is to review genuinely completed methodological field work of students with the 
major subject „Information funds of cultural-historical heritage“.

In the report the following tasks will be fulfilled: to present a theoretical model of teaching knowledge about the 
religious center Meteora in the form of a lecture, to describe the conducted field work, to summarize the results from 
the carried out survey, to describe the achievements and shortcomings of the educational process and make conclusions.

Keywords: religious center Meteora, field work, educational process, achievements and shortcomings.
 

STUDENTS’ COMPANY „ZAIMOV MEDIA“
Hristina Tomanova Damyanova
pgzaimov@yahoo.com
Professional High School „Gen. Vladimir Zaimov“, Sopot

In this article an implementation of good school practice – working student company is presented. Start- idea, 
purpose and ambition of the team of students and teachers are described. The paper presents some realized projects, 
the preparation process, and analysis of the results. The experience in motivating students for extracurricular 
activities and financing of the activity itself is shared. In times of economic crisis it is proven that one could achieve 
better results with less resources, compensated with great enthusiasm and desire.

PREPARATION AND PRESENTATION OF A BUSINESS PLAN FOR SMALL BUSINESS 
PRODUSING A PRODUCT OR SERVICE

Maria Nenovska, Violeta Gugleva, Marusya Buyuklieva
m_d_nenovska@abv.bg, vgugleva@abv.bg, musy@abv.bg 
Secondary School „St. Paisii Hilendarski“, Plovdiv

The lesson was conducted with students from 11th grade specializing in Technology – Management. The 
objective of our work was to estimate the competence and skills of the students through a practical task – preparing 
and presenting a business plan for a small business producing a product or service. The given tasks were intended 
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to establish the level of acquisition of clearly defined subject material and the ability to implement it in practice. 
Knowledge of different subjects was integrated, including Fundamentals of Economics, Marketing and Advertising, 
Management of companies and Information Technologies.

For the purpose of this study the class was divided into groups which chose the topic themselves, having 
simulated a small company with a defined sphere of activity. After that they formulated the objectives of their 
project and developed it in the course of two months. In the process of their work the students were monitored and 
controlled by a team of teachers. Each group presented their business plan using Power Point. A sample prepared 
in advance was used for the assessment of the results.

Through comparing the students’ projects with the sample a conclusion was reached about the quality of the 
task fulfillment and the diagnostics methodology used to establish the personal qualities and specific abilities and 
accomplishments in the profiled studies of Management.

Keywords: Technology – Management, practical task, business plan, ability, knowledge, Fundamentals of 
Economics, Marketing, Management, Information Technologies, project, assessment

INTERACTIVE E-COURSE IN TECHNOLOGY CLOTHING TEXTILE UNIT: „DRESSES“
Elena Ivanova, Maria Serkedzhieva
elvi70@abv.bg, maria.ps@abv.bg
Nevrokopska Professional High School „Dimitar Talev“, Gotse Delchev

Project is an electronic learning course on the subject „Technology of Textile clothing“ taught in vocational 
schools, speciality „Production of clothing textiles“. The module „Dresses“, which is taught at 11th grade is 
presented. The course could be considered as computer-supported learning in addition to the traditional way of 
learning. The teacher uses an interactive board to present the curriculum and to provide the necessary guidance. The 
lesson could be implemented as computer-based learning as well, where students are able to teach independently 
and individually, using CD or Internet.

Keywords: dresses, clothing technology of textile, cotton, linen, silk, jersey, the symbol seam, stitch type, card 
technology, technological sequence

THE INNOVATIVE BUSINESS PRACTICES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE THIRD 
MILLENNIUM

Maya Gesheva
mayagesheva@gmail.com
National High School in Finance and Business, Sofia

The report presents the innovative practice of NFSG – Sofia connected to the curriculum programs of Junior 
Achievement – Bulgaria („Business Ethics“, „Skills for Success“ and „Leadership“) in the context of the development 
of the key competence „Initiative and Entrepreneurship“ and the transfer of knowledge and competencies from the 
school to extra-curricular activities. The advantages of the programs, their main goals and objectives are presented 
as well as the main and additional issues for work in them. The role of the teacher and his rich personal-competency 
profile, the involvement of the business consultant in the position of mentor are clarified. The multiplication of 
experiences in schools at home and abroad is described and the successful performances of students from NFSG 
at international and national competitions and forums are referred.

Кеywords: business training practices, school schedules, business ethics, skills for success, interactive forms, 
new teacher profile

 

USING COMPUTER PRESENTATIONS AND ELECTRONIC TESTS MOUSE MISCHIEF 
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PREPARATION AND CONDUCT OF AN ANNUAL 
CELEBRATION AT FIRST GRADE

Lyubka Georgieva, Parashkeva Kibriteva
pepinas69@teacher.bg
Secondary School „St. St. Kiril and Metodii“, Karnobat
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In the presentation we share our experience of using computer presentations and the electronic tests with 
Mouse Mischief in annual celebrations in 1st grade. Including presentations and tests makes out-of-class activities 
various, interesting and emotional. Interactive elements provoke children’s imagination, orientate the children’s 
interests towards new for them possibilities for using computers. Adding a subject-role elements in a kind of school 
celebration attaches a finished state to the celebration. The precursory work makes children more harmonious and 
teaches them in mutual aid and team eclecticism.

Keywords: electronic tests with Mouse Mischief, annual celebrations, subject-role elements

NORMALIZATION OF THE PHASE PULSATION IN FESTIVE BEHAVIOR OF THE SCHOOL 
COMMUNITY IN SCHOOL HOLIDAY: „OPENING A NEW SCHOOL YEAR“

Angel Vladimirov Angelov
angelov_60@abv.bg 
South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad

Feast underlying conviction in society with its constant, passed and checked in time phases: the first – tribute 
to the value and the second – fun. Feast conduct of the school community in the first school day of first grader 
pupil, except with amorphous structure and means, offers us phase shift.

Scenarios indicated on surveys of school feast leads us to the conclusion that the main act of first grader pupil 
is to stay in a certain space for certain, but unorganized time, to be omitted with a strange mixture of rituals, in 
large part inherent to phase fun. 

The article is considered attractive „stations on the way“ that make the fact an event and the event in to key life 
transition in evolving life of first grader pupil.

Keywords: school feast, attraction, directing of attractions. 

COMMUNICATION, MUSIC, MUSIC THERAPY
Bilyana Valerieva Nikolova, PhD Student
b_valerieva@yahoo.com 
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

This article is focused on communication as a basic social mechanism. The dependence on its full 
implementation for the normal life of personal and social level is considered along with the factors that block this 
implementation. Emphasis is placed on music and music therapy as nontraditional forms of communication and 
their means that help to overcome various obstacles and constraints in the communication process.

Keywords: communication, socialization, identity, society, music, music therapy 

MUSIC FOR THE 6TH GRADE „E+“ REVISION
Lybomira Georgieva Hristova
lybomira@abv.bg 
Exzarh Antim I Secondary School, Plovidv

The educational process uses a lot of different methods of work including the contemporary methods used 
by all of the teachers – ex. „interactive methods of teaching“. The student is accepted as a main point of teaching 
and the usages of technologies are well-known and widely spread for the music teacher. The tape-recorder, the 
cassette recorder, the computer, the laptop, the multimedia are main part of teaching music. Using the main 
purpose including the students concerning curriculum subject links, we entirely make an accent upon the project – 
based education. This project – based education enlarges students` point of view, leads to better understanding, 
concerning other people`s opinion and make students become highly responsible.

Keywords: interactive methods of teaching, the student – as a main point of teaching, musical education, 
project – based education

FROM EXPERIENCE OF USE OF THE POINT SYSTEM OF EVALUATION OF KNOWLEDGE 
AND SKILLS OF STUDENTS IN SUBJECT „MUSIC DIAGNOSTICS“

Margarita Ivanova Racheva
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miracheva@abv.bg 
Konstantin Preslavsky University of Shumen

The experimental work described relates implemented technology of organization and conducting exercises on 
the course „Music diagnosis“ with students of speciality „Pedagogy of Music“ in Konstantin Preslavski University 
of Shumen. The grading requirements for independent work of students and the mechanism of assessment of 
students’ knowledge and skills based on point system are described. The strengths and opportunities to optimize 
the technology used are outlined.

Keywords: rating system, evaluation the knowledge and the skills, musical diagnostics 

STIMULATING OF THE PROCESS OF CREATIVITY THROUGH SPECIALIZED MUSICAL 
SOFTWARE LESSONS OF MUSIC IN GENERAL EDUCATING BULGARIAN MIDDLE SCHOOL

Diana Veskova Petkova
diana_veskova@yahoo.com 
Simon Bolivar Secondary School, Plovdiv

The goal of this work is the definition of the effectiveness of the specialized musical software as supplementary 
tool for the development of cultural competences and individual creative approach of the trainees toward the 
learned piece. There is presented a system that includes five educational stages that activate the process of 
perception of a piece by the usage of educational resources of notation software and sequencer. The last stage 
consists of arrangement of a given piece by the trainees relaying on the capabilities of the specialized software. As 
a model approbation result, there was observed activation of students’ interest to educational activity, stimulation 
of creativeness, cognitive and discovery activities. The attention is directed toward the process of creation instead 
of public meaning of the developed by the trainees’ product. 

Keywords: stimulation of creativeness, musical education, specialized musical software

THE CHILDREN TELL ABOUT… A FAIRY-TALE SUITE“ OR HOW WE DEVISED THE ART 
STUDIOS OF „WORKSHOP FOR ART“ IN SHUMEN AND HOW WE WORK IN THEM

Lyuba Zlatkova, Valia Andonova, 
liuba.zlatkova@gmail.com
University of Shumen „Episkop Konstantin Preslavski“, Shumen

The article describes a project realised within one school year with children from three primary schools. The 
children choose their own field of interest in the art sphere and make one authors play with the help of instructors – 
university students in different faculties. In this project the children are composers, choreographers, painters and 
playwrights stimulated lovingly and discreetly by the instructors of the art studios. The result is an authors play 
but also greater liberty, socialization, interest and curiosity in the children’s eyes. The art studios fill a void in the 
children’s lives and provide a real possibility to become an alternative of school, to develop their creative thinking 
and to spiritualise their free time.

Keywords: Art studios, Workshop for art, Fairy-tale suite

AN EXPERIENCE AT THE MUSEUM – DEVELOPMENT OF A PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGY FOR PERCEPTION OF WORKS OF ART

Vyara Guneva
wiarag@abv.bg , wiarag@yahoo.com
Mathematics High School „Baba Tonka“, Ruse

The report discusses an undeveloped form of museum education in Bulgaria – the worksheets for the youngest 
visitors. Known as arbeitsblaetter in Germany, Q&A cards in the USA and the United Kingdom, this method of 
emphasising the exhibits is not developed in the Bulgarian art galleries and museums. To develop a good pedagogical 
instrument, it is necessary that both institutions – museum and school – set a common goal. After three years spent 
in research of Q & A cards, I am convinced in the efficiency of this type of pedagogical instrument. I examined the 
responses of pupils of different ages – in Venice (at Ca’ Pessaro) of pre-school aged children, and in Amsterdam 
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(the Van Gogh museum) and at the Metropolitan museum in New York of secondary school students. The main 
purpose of these worksheets is to encourage the rising generation to explore and ask questions, and to develop their 
interest to the extent in which they become regular visitors of museums and art galleries.

Keywords: museum, museum education, didactic technology for perceiving works of art, Y5 students, Art, 
Q&A card instrument, worksheets

COLLAGE „WINTER“ – INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF 
VISUAL ARTISTIC SKILLS OF STUDENTS AT FIRST GRADE

Snezhana Vasileva
snejka_vasileva@abv.bg 
Secondary School „Hr. Botev“, Voynika village, municipality Yambol

This project describes a 35-minute lesson that combines art and speech technologies. It is a practical basis to 
enrich students’ knowledge of art. Combining different media (images, music, speech) together, leads to immediate 
and delayed adoption of linguistic units.

INTEGRATIVE FUNCTIONS OF THE TECHNICAL DESIGN ACTIVITY IN PRIMARY 
SCHOOL

Ilya Iliev
iliyaconev@abv.bg
Konstantin Preslavsky University of Shumen: College Dobrich

Integration is a process of merging the content of education by establishing interdisciplinary connections. The 
report examines the integrative relations that take place in constructive activities in primary school.

Keywords: students, education, school

EVALUATING NON-STANDARD THINKING AS A STRATEGY IN GOOD PRACTICES OF 
FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Krasimir Stoyanov, Assoc. Prof Dr
krasimisto@gmail.com 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Department for Language Teaching and International Students

University education has recently been witnessing dramatic changes in the educator – learner relationship.The 
educator – learner relationship has recently been affected by new social developments – the learner’s awareness of 
influence which can be seen in his /her willful choice of a teacher. This is even more noticeable when the learner is 
financially involved i. e. he / she pays for the language course himself / herself.

My observations on this type of instruction reveal a more laid-back attitude toward the instruction itself. 
A new type of relationship emerges. It involves willful interruptions of the classroom interaction on the part of 
the learners, by asking questions which do not address the immediate classroom activity, commenting on the 
instruction method and the curriculum, or asking questions, which challenge the instructor’s personality.

Such classroom phenomena have traditionally been dubbed ‘violation of classroom discipline’. Within the 
framework of a new type of teacher – student relationship, the teacher has to face the challenge to deal with such 
‘breakdowns’, even more so when he / she is ‘armed’ with the knowledge and skills the learners are trying to acquire.

Among the methods in teaching foreign languages such as grammar-translation, direct, conscious – practical 
and intensive, we offer a new strategy of non-standard thinking which can be defined as an approach within the 
conscious – practical method.

Our study comprises 8 groups of students learning a foreign language at the Department for Language Teaching 
with the University of Sofia: 2 groups of Bulgarians learning English and 6 groups of foreigners learning Bulgarian.

The teacher’s attitude as a mediator rather than a censor emerges as a major factor in the teacher – student interaction. 
We offer a strategy which enables the teacher to transform a ‘side question’ into a ‘transport tool’. Over its unrestrained 
mobility, sparked by the learner, the educator ‘uploads’ new knowledge and skills in the language studied.

Keywords: classroom interaction, teaching foreign languages, non-standard thinking, side question
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MOTIVATION, COMMUNICATION AND THE PRINCIPLE OF „BILINGUALISM“ IN EARLY 
FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Ekaterina Sofronieva
sofpress@vmail.bol.bg
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

This paper explores aspects of children’s motivational drive to communicate and perform in a language 
which differs from their mother’s language. It dwells on issues of the importance of emotional communication 
and relatedness in education as well as the application of the principle of bilingualism in the foreign language 
classrooms. These principles are some of the cornerstones of the Narrative Format Model in early foreign language 
teaching, developed by Traute Taeschner. Results of students and children, trained for two years in this innovative 
model at the Faculty of Primary and Pre-school Education of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, showed that 
it proved an effective educational tool. 

Keywords: early foreign language teaching, motivation, good communication, bilingualism, the narrative 
format model

INTERNET BASED PROGRAMMES AND PLATFORMS IN TEACHING ENGLISH AT 
PRIMARY SCHOOL

Petya Yordanova
petya_j@yahoo.com 
Primary School „M. Lakatnik“, Burgas

This article presents the new tendencies in using internet based programmes and platforms like Voki and Wiki 
for teaching and learning English as a foreign language at primary school. The author presents as an example a 
lesson „Avatars speaking about Bulgaria“ with the achieved results and final products. 

Keywords: ICT, internet based programmes, teaching English, social communication. 

ONE WORLD CLASSROOM
Vesela Ruseva, Branimira Marinova-Nikolova
veselaruseva@abv.bg, branimira2002@yahoo.com
Secondary School „Hristo Botev“, Aytos

One world classroom – Language Computer Laboratory in General Secondary School „Hristo Botev“ in town 
of Aytos.

Equipment of modern Language Computer Laboratory as an attractive center for English language learning, 
for acquiring language key competences necessary for students’ social realization and communication with their 
peers all around the world. 

Project goals: 
1. Creating appropriate conditions for applying interactive methods of teaching English and usage of new 

language software. Repairs are required to set up the necessary equipment for such a classroom.
2. The English language has established itself as an international language thus it is important for Bulgarian 

students to learn to communicate in English.
3. Improving students’ language competences- Listening, Reading, Speaking and Writing through the usage 

of the ICT and Internet.
4. Extending students’ knowledge about American history, culture and advanced technological achievements.
5. Increasing the competitive power of General Secondary School „Hristo Botev“ through up-to-date language 

teaching and setting up facilities for holding certificate exams.
Motivating students to present Aytos as a tourist destination in English, to develop their own business and to 

become successful in the labor market.
Keywords: computers with installed modern language software, interactive whiteboard, interactive text books 

and vocabularies, Promethean world Internet teachers’ resources, Comenius project work and videoconferences. 
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„MY ENGLISH DICTIONARY – INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES INTO 
THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

Denka Ivanova
dp_ivanova@mail.bg 
Private Elementary School „New Century“, Kirilovo, Stara Zagora

The training project „My English Dictionary“ is a part of the national project „Teacher’s E-book“. It was 
presented at the forum „Teachers – innovators“ in Moskow (2011), organized by Microsoft in „Partners in 
Learning“ program. Trough the process of working children from 3rd grade have created their dictionary (My 
English Dictionary) by using the programs Word, Paint and Power Point.

Keywords: teaching English language, project work, creativity, ICT

CREATING INTEREST IN KNOWLEDGE, IN STUDENTS LEARNING ENGLISH IN PRIMARY 
SCHOOL

Yonka Mileva
ionimi@teacher.bg 
Primary School „M. Lakatnik“, Burgas

The present paper emphasizes the importance of engaging students’ attention in order to learn English language. 
One of the most effective methods is the interactive method, used in teaching English language in Primary school. 
The author describes in details teaching by using projects that can strongly motivate students. 

Keywords: teaching English language, projects

HOW TO CREATE E – TEXTBOOK – FROM KIDS TO KIDS
Rosica Atanasova-Mineva
rosesunrise65@abv.bg
5 Secondary School „Mityo Stanev“, Stara Zagora

Through the use of web2.0 tools – Skype, wiki and Glogster, fourth graders studying in the „Internet Classroom“ 
produce electronic version of the textbook of „Hello English“ for the third grade by Prosveta Publishing House. 
The work is organized and materials prepared by the teacher who creates a wiki specifically for this purpose. 
Activation of the team is done on that wiki, where the teacher sets the task and monitors its implementation. 
Communication between students and the teacher is on Skype, as well as training in real conditions (at class), and 
working – on the site of Glogster Edu. The aim is each student to create a few lessons from the textbook (on glogs) 
in electronic format, to be arranged as electronic textbook. Thus, students from the fourth grade contribute to 
facilitating home self-training of their younger classmates in the third grade.

Keywords: web 2.0 tools, Glogster Edu, electronic textbook

„MADROIZVORNITSA“
Pepa Georgieva Yaneva, Petranka Angelova Genova
p.ianeva72@hotmail.com genova_petranka@hotmail.com 
Anton Strashimirov Secondary School, Burgas

„Madroizvornitsa“ is specialized educational project that shows that students from two classes can share wise 
thoughts and ideas; can help each others; can build lasting friendships. Students aim in creative application of 
knowledge and autonomy research work.

The work provides integration of information technology in teaching and learning. Students work with the 
program Photo Story 3 for Windows. Teacher uses the facilities of the program Microsoft Office Power Point 
presentation for the product of the project.

The goal may be specified in the following tasks:
1. Creating reporter’s movies using Photo Story 3 for Windows;
2. Participation in the Second Christmas contest „Be literate;
3. Competition „My most wise thought is ...“;
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4. Create specialized authors Journal „Madroizvornitsa“ (by students of grades IIIB and IVD).
Realized work on the project is presented in VCT format. A description of the project is given: aim, objectives, 

work plan. Many learning resources are included. For example, a survey and the results of its application, all 
certificates used, i.e. .

Students make interviews with passers-by into the Sea garden in Burgas. With self-created materials – photos 
and audio records, students develop photo-stories. The results of the teams’ work are included into the presentation 
of the project. 

Keywords: thought, books, wisdom, good, spring, fairy tale, truth, moral, knowledge

PROJECT-WORK AS INNOVATIVE METHOD FOR ACQUISITION OF NEW KNOWLEDGE 
(DESCRIPTION OF ACHIEVED GOOD TEACHING PRACTICE)

Stefanka Petrova
stefipetrova@gmail.com
Education Center „Materika“, Varna

The article presents some practical approaches in teaching Mathematics, Geography and History. Some 
experience of how to motivate students to search for information to enhance their competence in different subjects 
is shared. Some developed by the author projects that have participated in contests and competitions and won 
prizes are presented.

Keywords: practical approaches, experience, competence

MULTIMEDIA TRAINING IN FOLKLORE AT FOURTH GRADE BY GENERATING A 
CROSS-CURRICULAR LINKS. HOLIDAYS AND CUSTOMS – CHRISTMAS EVE, CHRISTMAS 
AND NEW YEAR

Valentina Asenova Budinova
valbud@abv.bg
7 Secondary School „G. S. Rakovski“, Pernik

Folk art reveals to children the richness of traditional culture, helping them to learn traditions passed down 
from generation to generation. Teach them to love and understand the beautiful; involve them to work and beauty. 
Purpose of the innovation model is the multimedia training in folklore at 4th grade by generating a cross-curricular 
links and enrichment of the minds of students about the nature of rituals and celebrations associated with winter 
calendar cycle and the ways of their creative application in the cultural heritage of Bulgaria. Through multimedia 
training in folklore and cross-curricular connections students’ interest towards ICT, their motivation for active 
participation and their knowledge, skills and competencies are increased. Our work in the classroom was presented 
to teachers, parents, guests through various events.

Keywords: folklore, festivals and customs, multimedia training, cross-curricular, Christmas, New Year, 
Christmas Eve, 4th grade

OUR SCHOOL – WE LEARN, PLAY, CREATE TOGETHER
Raya Barbulska, Milena Birova
raqtodorova@teacher.bg , milira@teacher.bg 
VIII Secondary School „Arseni Kostencev“, Blagoevgrad

The article describes the implementation of a school project „I’m telling about my school“. The 4th grade 
students introduce to the 1st grade students information about school life. They tell them the story of our patron’s 
life Arseni Kostentsev. Together students develop behavior class-rules, create an electronic album of their articles, 
poems, different game tasks, rebuses and paintings on the theme.

Keywords: school project, introduce the school life, tell story of patron’s life, behavior class-rules, electronic 
album
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USE OF ICT IN A VARIETY OF EDUCATIONAL CONTEXTS AT THE IMPLEMENTATION OF 
THE PROJECT „LET’S HAVE A MEAL TOGETHER – MEETINGS AROUND EUROPEAN TABLE“

Radostina Dimitrova Toneva
tonevi98@yahoo.com 
35 Secondary School „Dobri Voynikov“, Sofia

The article contains information about the implemented activities on a project under a Lifelong learning 
programme, a sectoral programme Comenius – Multilateral partnerships on a topic „Let’s have a meal together – 
meetings around European table“ and the specific features in the use of ICT in the implementation of the project 
activities. The activities have taken place in 35 School „Dobri Voynikov“ – Sofia with students from 4th grade. 
The report will propose successful models for the application of ICT in project activities. It will describe the good 
ideas and practice – methodical sequence, characteristics of the methods, materials and organization in the lesson 
and extracurricular activities as well. It will present and analyze some conclusions and results of the project work. 

Keywords: Multilateral partnerships, ICT, project activities, efficient models, methods, good ideas and practice 

INTEGRATION OF ACTIVITIES ON A PROJECT UNDER COMENIUS PROGRAM „BE A 
YOUNG ARCHITECT AND ARTIST“ IN THE LEARNING PROCESS AT PRIMARY SCHOOL

Toshko Biserov Tonev
tonevi98@abv.com 
35 Secondary School „Dobri Voynikov“, Sofia

The paper represents a European project under a Lifelong learning programme, a sectoral programme 
Comenius implemented from 2009 to 2011 with students from 35 School „Dobri Voynikov“ – Sofia.

The article presents information about efficient pedagogical conceptions and practices during the realization 
of the project activities. The report offers some successful examples for the integration of the project activities 
in the curriculum of the Compulsary training (CT), Compulsary-eligible training (CET), Free elective training 
(FET), and of extracurricular activities. The methods and materials used there, the way of organizing the lessons 
and the extracurricular activities are described. The specific features of the work in connection with the need of a 
skilful combination of the approved curriculum and project activities are analyzed. 

Keywords: European project, integration, activities, learning process, efficient pedagogical conceptions

LET’S GO TO KINDERGARTEN WITH OUR FAVORITE TALES
Desislava Hristova Milenkova
milenkova@teacher.bg 
137 Secondary school „Angel Kanchev“, Sofia

There are no words that can replace the actions that make a human. As much to talk of tolerance and good 
relations, if not show them with deals, the words have not meaning. Everything could be learnt, but even the 
greatest things should start with small steps. 

We chose our journey to the world the adults to start with our return in kindergarten – in those nice, easy for 
us years. Here we show to ourselves, children and teachers how much we have grown, how we act as third grade’s 
children. For us this is our step – the beginning of our way to the initiative, tolerance and responsibility.

Keywords: project learning, friendship, tolerance, civil education, initiative, volunteering, interested in the 
book

BRIDGES OF FRIENDSHIP
Radka Georgieva Dimitrova
ra_ara@abv.bg
Primary School „Dimitar Blagoev“, Stara Zagora

This good practice meets realized friendship between children from different towns in Bulgaria. Besides the 
emotional side, it is educational, which aims to familiarize students with historical, cultural and natural attractions. 
In one year four meetings have taken place between students in connection with various holidays. The bridge of 
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friendship is not fortified with concrete, but with 75 throbbing hearts. Hearts in which the spark of friendship is 
lit forever.

Keywords: friendship, project, bridge of friendship

THE AMBASSADORS OF GOODNESS
Milena Dimitrova Ivanova
milena.mile67@gmail.com
Secondary School „Lyuben Karavelov“, Dimitrovgrad

We untroduce the project „The ambassadors of goodness“, which is a part of whole conception „The life 
without violence“. The conception is made and created by us. Its first level passed under the motto „The aggression 
in our world“. The second was entitled: „Solving conflicts easily – communication without aggression“.

The project „The ambassadors of goodness“ is the third, final level of the program aimed at overcoming 
aggression in children.

We created and implemented the project aiming at the target groups to:
  Shape the perception of goodness as a moral and aesthetic category through using the arts.
  Create strong behaviour model of respect and mutual aid.

WE LEARN AND CELEBRATE TOGETHER – FOR A BETTER FUTURE FOR OUR CHILDREN
Yordanka Petrova Savateva
dani_42@abv.bg
Secondary School „Hristo Botev“, Burgas

The education of the children from the monitories is a very difficult mission and it is a real challenge for every 
teacher. In the educational activities with the minorities a teacher could achieve success with much more work, 
a great patience and a perseverance, because the acquisition of the knowledge among monitories is a slow and 
continuous process. The cooperation between a teacher – a parent – a child is essential for the personal progress 
and the achievement of better results at school.

Keyword: school, teacher, child, parent, family

FOR THE APOSTLE – WITH LOVE
Violeta Ilieva Mincheva
violeta.mincheva@abv.bg
95 Secondary School „Prof. Ivan Shishmanov“, Sofia

The paper presents 3rd grade students’ project-work, realized at the 95th Secondary school in Sofia. The 
work is dedicated to the Apostle of Freedom. It is an opportunity for students and teachers to experience life and 
work of the great Bulgarian, aware of their identity, to feel proud of being part of Bulgaria. All work is done not by 
declarations and slogans, but by real activities like self-research and visiting places associated with Apostle’s life 
and death.

Keywords: patritism, study, successful, pleasure

E-PROJECT „BOZHURCHETA BOZHURISHTE TALKING ABOUT“ – A MODEL OF 
BLENDED LEARNING IN CIVIC EDUCATION IN THIRD GRADE

Antoaneta Milanova
tony-66@windowslive.com 
Secondary School „Let. Hristo Toprakchiev“, Bozhurishte

The report describes the participation of students from third grade of Secondary school „Let. Hristo 
Toprakchiev“ project in the European Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre 
(143661-2008-UK-KA3-KA3MP). Through their training and the tools of web 2.0 – blog, forum, wiki on topics 
of civic education. The author provides a sample framework for joint training and planning of remote course in 
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Moodle. Models of activities and approaches in education in realizing the goals and objectives in „generic“ classes.
Keywords: blended learning, distance course, web 2.0, civic education, elementary school, third grade

WINTER HOLIDAYS IN THE HOMELAND
Rositsa Aleksandrova
rosica_58@abv.bg 
Secondary School „St. St. Kiril and Metodii“, Gabrovnitsa, Montana

The aim of the project work is to stimulate and activate the first graders to study about winter holidays, 
traditionally celebrated in the homeland, to understand the traditions associated with these holidays.

Keywords: winter holidays, Homeland, folklore, customs, traditions

LEARN WHILE HAVING FUN OR ... HAVE FUN WHILE LEARNING
Yordanka Parvanova
dany.parvanova@gmail.com, atlantic@teacher.bg
Secondary School „Lyuben Karavelov“, Dimitrovgrad

21st century is a century of technology. They increasingly become an integral part of our society and we 
become increasingly dependent on them. Technology is no longer a luxury but a necessity – phones, Internet, 
MP4 and many others. Our children grow up with them and take them for granted. The old books remain in 
the background, overshadowed by the film-coated stories, YouTube and virtual communication. Children use 
„shlyokavitsa“ in sms-s, in forums, in chat rooms. Fashionable go short and meaningless messages and gradually 
lose the ability to clear and precise expression, imagination and the ability to dream. I decided to use classes FKRU 
(formation of speech communicative skills) and IT classes to develop children’s ability to fantasize freely and 
express themselves without worry, to respect others’ opinions and create their own texts on a topic.

Keywords: technology, virtual communication

“COMPUTER IN NEED IS A COMPUTER INDEED“
Iskra Peeva Peeva1, Galina Genova Gluhkina2

iskra_peeva@lakatnik.org, Gluhkina@abv.bg
1Primary School „Mihail Lakatnik“, Burgas
2Secondary School „Vasil Levski“, Chirpan

The main objective of the project is tо enrich students’ knowledge through ICT in thematic areas from 
different subjects in an interesting and entertaining way. The article describes the realization of the first stage of 
the project-work: „The folklore areas in Bulgaria“. Students from the towns Burgas and Chirpan become friends, 
learn together, seek information, exchange ideas, create, and store the heritage from our ancestors.

Keywords: Project, team, folklore areas, information technology

CLASSES BY INTERESTS OR INTERESTING CLASSES 
Milena Raynova Foteva
milena_foteva@abv.bg
Secondary School „Nikola Vaptsarov“, Aytos

“Classes by interests“ is a part of activities in the study-room. I share my experience to make them „Interesting 
classes“ for children. The active work on thematic projects and the use of „Mouse Mischief“ technology are an 
efficient way for rationalization the school time after making homework. At the same time the study-room changes 
to a place for additional, promoteble and funny work for children.

Keywords: „Classes by interests“, technology „Mouse Mischief 
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ASTRONOMY CLUB „STAR DISCOVERER“
Krasimira Stoilova Spasova – Anastasova 
krasi77ssa@abv.bg
Secondary School „Daskal Dimitri“, Kyustendil

The motivation for developing and realizing the project is related with our personal desire for the change in 
the social environment of the children. It’s our personal desire for stopping the aggression between the children 
in school, thought developing and bringing together the teams and effective use of the free time for the emotional 
relaxation of the parents. We separated the activities in several different steps. They will help the successful outcome 
of the project and we began to create Astronomy club „Star discoverer“. For every new member of the club, we 
have prepared envelopes with attractive looks, and with activities for accomplishments in the area of astronomy. 

In our astronomy club there are many interesting activities and the work with the students provoking their 
interests towards the science accomplishments of the humanity. The child needs to have strong self-discipline, 
respect towards others, and care for its own health. This way, he/she’s ready to practice as an astronaut (e). We 
hope Bulgaria sends a child over as a guest to NASA for future international projects and us to be proud of him/her. 

Keywords: Stars, Universe, Space, Adventures, Knowledge, Discoverer, Astronomy, I create.

PROJECT-RESEARCH WORK OF FOURTH GRADE STUDENTS WITHIN THE PROJECT 
„GAME OF GENERATIONS“

Stefan Stefanov
stefanov.bg@gmail.com 
SOUEE, „Saint Cyril“, Rousse

From November 2010 to February 2011, for 15 hours fourth graders from two schools – Russe SOUEE „St. 
Cyril“ and Moscow School № 1825 – worked at the same study. They investigated the games of previous generations, 
their mothers, fathers, grandparents and wrote essays about some toys presented. Students visited the museum 
collection and got acquainted with a book with more over a hundred games from 50-80 years of last century. The 
survey results were made in e-book and its individual stages are documented in a short film. Children offered ten 
forgotten games that are interesting to play in today.

Keywords: research, project, ICT, games, toys

GRANDMA’S GAMES
Marina Vasileva, Dobri Jovevski
Macedonia

The overall aim of the project is to achieve a set of learning goals of the national curriculum through traditional 
children gaming. This is one way of bridging the new IT generation with old traditional and enriched values of our 
predecessors. Our goal is to recognize the meaning of the game as a great transfer knowledge tool and as a form 
of personal development cycle of our kids. Through the study of grandmother’s games to build a communication 
bridge between pupils from different regions, to overcome „the negative sides of passive cyber games“  and to bring 
back to life the old playing games with creative use of technology.

THE FUTURE OF THE SCHOOL
Ivaylo Staribratov
ivostar@abv.bg
High School in Mathematics, Plovdiv

The current report aims at presenting the Model Secondary School of Mathematics „Academician Kiril 
Popov“, Plovdiv. It touches on the history of the school, present-day project involvement, financial status, goals 
and objectives of the staff, the role of students and teachers in the educative process, the atmosphere in the school.
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IMPLEMENTATION OF ICT SOLUTIONS AT HIGH SCHOOL EDUCATION
Dimitrina Todorova
d_todorova@gpaeburgas.org
English Language High School „Geo Milev“, Burgas

ELMS „Geo Milev“ – Burgas has developed and implemented a well-functioning system of work in computer 
labs for various courses and web-based communication between teachers, students and parents.

ELMS „Geo Milev“ have accomplished the following information technologies: 
  Establishment and administration of computer rooms and places for free access to training;
  Establishment and administration of web-based platforms .
  Creation of an IT environment for extracurricular activities- on-line competitions.
  Electronic register;
  Training of teachers and students to work with the school’s computer network tools and information 

technologies in other projects;
  Organization of IT training in high schools.

Putting different information technologies into practice at schools is a challenge to cover all dynamic processes 
occurring through education. The school day does not begin and end with the bell ringing, it is a dynamic 
superstructure which takes part in the social as well as in the personal lives of all of us. There are no simple 
solutions for the introduction of IT technology in these processes and the searching has to continue.

54TH SECONDARY SCHOOL „ST. IVAN RILSKI“ – TEMPLE, DESTINY, LIVE
Mariya Georgieva, Galina Donkova
radanova06@abv.bg donkova_1968@abv.bg 
54 Secondary School „St. Ivan Rilski“, Sofia

54 Secondary School „St. Ivan Rilski“ is located in Sofia. The school has rich traditions in the area of foreign 
language studies, humanitarian studies and computer science. The school and its teachers strive to provide first 
class education. Parents and the community participate in school activities. The school possesses a rich material 
base. Every one of the 1260 students gets a chance to express themselves.

NBU – THE NEW BULGARIAN SCHOOL – SPIRITUAL TEMPLE AND OASIS FOR 
CHILDREN

Veselina Vazharova
Michail Lakatnik Primary School, Burgas

For the teachers of Michail Lakatnik Primary School the innovation has always been a challenge, which 
requires ambiguous answers and unconventional insights, regarding the design and implementation of 
educational process in its broad dimensions. The main task is to build a new educational paradigm, which 
consists in promoting education to the individual needs of the child, with a strong desire for maximum 
development of the young person. 

30 YEARS 8TH SECONDARY SCVHOOL „ARSENI KOSTENTSEV“ – TRADITIONS AND 
INNOVATION

Sergey Birov
VIII Secondary School „Arseni Kostencev“, Blagoevgrad

During the past 30 years the Eighth Secondary School „Arseni Kostentsev“ has developed as one of the leading 
and preferred schools at which 2900 students received their primary education and 520 students completed 
secondary education. The pedagogical collective has prepared for admission exams in profiled schools over 
2600 students. The basis of successful educational training is due to the pursuit of the staff team to implement 
modern approaches to the problems in education, the successful combination of traditional methods and forms 
of training with interactive, mastering and integration of information technology in the practice of first grade 
and the advanced study of foreign languages. Priority in our school is working on different projects including 
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international, the enrichment of material-technical base and providing good opportunities for our students for 
expression in the field of the Arts and Sport.

Keywords: preferred school, new interactive methods, IT and foreign languages, Working on projects

PRIMARY SCHOOL „DIMITAR BLAGOEV“ – A SCHOOL WITH TRADITIONS AND WITH 
FUTURE

Zhana Mincheva
Primary School „Dimitar Blagoev“, Stara Zagora

Primary School „Dimitar Blagoev“ is one of the oldest in the city of Stara Zagora. It was built in 1882 and 
located in the heart of the city. Every year it opens doors for 330 students from grade 1 to 4. Our school has its 
traditions and its future, has modern facilities and applies modern teaching methods. Its 128 year history makes 
current and former students and teachers pride. Since 2005 it has been a basic school for training students from 
The Thracian University. The pedagogic team of Primary school „Dimitar Blagoev“ was awarded „Anastasiya 
Tosheva“ prize of the city of Stara Zagora for professionalism and excellence in education 2011.

UNTRADITIONAL – MORE DIFFICULT BUT MORE RELIABLE ROUTE TO THE FUTURE
Stefka Petrova Mangova
Secondary School „Vasil Levski“, Ruse

The paper presents the successful way of development of the secondary school „“Vasil Levski“ at town of Ruse. 
Some good practices are described.The school has rich traditions in project-work at national and international 
level.

THE BIG SCHOOL INTO THE SMALL TOWN. CHALLENGES AND SUCCESS
Katy Nikolova Adarska – Daskova
Vocational High School „Gen. Vladimir Zaimov“, Sopot

PG „General Vladimir Zaimov“ (Professional Gymnasium) is a high school with preserved traditions and 
prestige. It seeks for alternative sources of finance through National and European programs. The school creates 
initiatives for enhancing the motivation of its disciples for learning and participation in the school life.
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В ПАМЕТ НА МАСТЕРА

ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ПОСЛАНИЯТА НА МАСТЕРА 

ЖИВОТ, ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Димитър Кръстев Димитров е уникален учен със свой 
авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан 
от неговото новаторско разбиране за детството, играта 
и детската градина като институция. Скромен, етичен, 
добър, толерантен, мъдър човек, искрен и подкрепящ прия-
тел, грижовен и обичащ съпруг и баща. Именно поради този 
негов нестихващ стремеж, всичко което прави да бъде по-
лезно, красиво и на най-високото професионално ниво, беше 
причина да го наричаме – Мастер.

Мастер е и поради неговия силно открояващ се индиви-
дуален начин на мислене, подкрепен с дълбоко хуманно от-
ношение и научна отговорност, към областта на неговото 
научно поприще – предучилищната възраст – най-важни-
ят период от човешкия живот – детството и съпътства-
щите го явления: кризи и резултати, взаимоотношения и 
дейности, от които играта – като фундаментална. Всичко 
това, конструира един своеобразен базис на неговото науч-
но и практическо творчество, на установените професио-
нални контакти и отношения, подкрепени със спонтанно-
то му и искреното отношение на уважение, доброта, дове-
рие и приемане на Другия и Другостта. 

ПЪТЯТ НА РАЗВИТИЕТО
Да се обхване и обобщи научното и практическо наследство и богатство оставеното от Масте-

ра писано, а голяма част неписано, на изказано в аудиториите и споделено със студенти, колеги пре-
подаватели и учители; да се припомни всичко полезно и добро, което е направил за образователната 
система, за Другите – е невъзможно. С това ясно съзнание авторът на настоящата статия прави 
скромен опит, за да припомни за Мастера, за неговото безспорно, утвърдено и уникално простран-
ство и присъствие в науката и в частност предучилищната педагогика у нас.

ТВОРЕЦ-НОВАТОР НА ПРОГРАМИ ПО СЪВРЕМЕННИ ТЕМИ,
МОТИВИРАЩИ УЧИТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Игротерапия, Интеркултурно образование, Въведение в Програмата „Стъпка по Стъпка“, Учене 
чрез игра, Предучилищна педагогика, Типови игрови технологии за детската градина и началното 
училище, Основи на педагогическите теории, Основи на педагогическите технологии, Психологически 
основи на играта, Обща теория на играта, Игротерапия, Игротерапия на развитието, Въведение 
в Програмата „Стъпка по стъпка“, Учене чрез игра, Програми за възпитателна работа в детската 
градина, Възпитателни проблеми на субектното развитие на детето и детската група.

ЯРЪК ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МОДЕЛА НА РАЗВИВАЩИЯ СЕ УЧЕН И ПРЕПОДАВАТЕЛ
той повишава своите научни компетентности и участва в 9 специализации по различни теми 

свързани с предучилищното детство и играта у нас, и в международни педагогически университети 
в Сант Петербург, Унгария, Франция, Азърбейджан и Румъния.

МОДЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ И КОЛЕГА, КОЙТО ПОДКРЕПЯ И ПОДПОМАГА
ИЗРАСТВАНЕТО НА ДРУГИТЕ 

От 1993 той непрестанно подпомага и насърчава развитието на студнетите с които работи, в 
резултат на това той подготвя и е научен ръководител на 11 студента за защита на тяхната док-



42

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

торска степен. От тях 8 са защитили дисертационни си тези и изследвания и 2 – ма са се хабилити-
рали. Тази подкрепа не насочена само и единствено към студентите и асистенти от ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ в Благоевград; а така също и към колеги от други Бургаски Университет „Асен Златаров“, ПУ 
„Пайсий Хилендарски“, ВТУ – колеж Плевен, и от Университет „Николай Коперник“ в Торун, Полша.

Научен ръководител е на над 350 дипломни работи, в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“(Дипломант) 
от Университетите в ЮЗУ, БСУ, ПУ и ПУ-филиал-Смолян. 

Като преподавател и колега той насърчава научните трудове на педагози в качеството си на ре-
цензент на 5 книги, 4 монографии и на над 10 хабилитационни трудове на колеги от различни българ-
ски университети. Като оценка на неговия висок професионализъм, се тълкува и поканата отправе-
на към него от МОН, да направи своята експертна оценка за проекта за Програма за предучилищно 
възпитание и подготовка (2006-2008).

БОГАТ И УНИКАЛЕН 35 ГОДИШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
Началото на професионалната кариера започва преди 35 години в гр. Стара Загора. Първоначално 

той е в ролята на възпитател в Средно спортно училище в Стара Загора (1976-1977). А една година 
по-късно той вече е преподавател по практика в Институт за детски учителки „Анастасия Тошева“ 
в Стара Загора. По време на двете години преподавателски опит (1977-1979) той е преподавател по: 
История на педагогиката и българското образование и Предучилищна педагогика и педагогическа практика. 

От 1979 г. Мастера е преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“ по Предучилищна 
педагогика и учебни дисциплини, свързани със светът на детството и светът на възрастните: с възнква-
щите във това взаимодействие и взаимосъдействие реални отношения въз основа на уникалната свободна 
човешка дейност – Играта, и със субектно-личностното саморазвитие на децата и подрастващите – 
включително и чрез алтернативни програми. 
Интересно е неговото академично развитие в ЮЗУ, Благоевград, по време на което той заема различни 
академични изборни длъжности, като: 

  Заместник декан по НИР (1992-1995);
  Заместник ректор по „Практическо обучение, професионална реализация и научноизследователска 

дейност“ (1999- 2003); 
  Заместик ректор „Научноизследователска дейност и кадрово развитие“ (2003-2007); 
  Ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ (1995-2011);
  Директор на Център за продължаващо обучение в Дупница, (2001-2007)
  Координатор Международни образователни проекти (1996-2008);
  Координатор на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Ръководител на 

Магистърска програма към ПФ/ Център по хуманитарни науки, член на АС на БСУ (1993-1997);
Като уважаван и ценен учен, той е поканен като експерт в сформирани в Министерство на об-

разованието и науката комисии. 
В тази си роля е той е бил член на следните работни групи:
  Междуведомствена група за разработване на ДОИ за учителска правоспособност и квалификация 

в МОН (2001-2004);
  Комисия за изменение и допълнение на Наредба №4/2000 за предучилищно възпитание и 

подготовка в МОН (2001-2004);
  Консултативен съвет за образованието на децата и учениците от етническите малцинства 

към министъра на МОН (2001 –…);

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В МЕЖДУНАРОДНИ УНИВЕРСИТЕТИ
През последните 10 години, Мастерът е ангажиран със свои авторски тематични програми в 

международните униеврситети: „Н.Коперник“ в Торун, Полша; в Европейски колеж „Йоан Павел“ II 
към Университет „Адам Мицкевич“ в Познан Полша; Университет „Ф. С. Ноли“ в Корча, Албания и в 
Педагогически факултет на Университета в Битоля, Македония.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИЧНИ ОРГАBGNK.//]NMM, вград, от (1900-..).

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мастера е в Съвета на помощник-редакторите на сп. Educating Children for Democracy (2000 – 
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...); член е на редакционната колегия на годишното научно-методическо списание „Образование и 
технологии“ в Бургас (2001-…), и на авторски колектив на Програмна система на издателства „Из-
куства“ (2007-).

ЧЛЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мастерът е председател на УС, координатор за ЮЗУ и БСУ на Програма „Стъпка по Стъпка“ 

(1995 – …), член е на International Step by Step Association в New York, Amsterdam, Budapest, САЩ (1998–…
). Той е избран за член на Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕР, (1900). 
Член е на Съвет за координация на Регионалната иновационна стратегия на Югозападен регион за 
планиране от (2006-…)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОС В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ
Оценяван високо за научно практически опит и знание Мастерът е включван като участник в 

различни проектни екипи и заемал различни позиции като: ръководител на 3 проекта, координатор на 
2 проекта; член на екип, той участва в 11 наши и международни проекта с национално значение в об-
ластта на предучилищното възпитание. Най-големите от тях са: UNESCO-OMEP Project on Chil-
dren’s Play (1991-1994), Philadelphia, София, САЩ, България и 19 други страни) и Програма „Стъпка по 
Стъпка“ (1995 – …).

Участва като експерт-представител от България на проект: „Policies and practices for teaching so-
cial and cultural diversity“ финансиран от Council of Europe (2001-2005). Той е избран за ключов експерт по 
Проект „Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинствени групи с особено внимание 
към ромите“ , по програма Phare (2003).

 Ценен и известен със своите професионални качества той е поканен за модератор на три конфе-
ренции, две национални научно-практически конференции (София 2010 и Пловдив 2008) и една бълга-
ро-американска (Бургас 2007).

ТВОРЧЕСТВО
Мастерът ни остави над 10 книги, сред които емблематични са: „Нова Забавачница“, Допълваща 

програма за авторски тип детска градина, издателство „Изкуства“, (2009), Книга за учителя (2007), 
Типови игрови технологии за детската градина и началното училище Благоевград, (1989 и второ 
издание през 1994), Игрова дейност, (1988, /195-216с./); Кратък речник-христоматия на понятия и 
термини в предучилищното възпитание, Благоевград, (1987); Проблеми на играта в предучилищна 
възраст, Благоевград, (1985).

Десетки са неговите студии и статии отпечатани в наши и международни списания в New York, 
Skopije, Croatia.

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВДЪХНОВЕНИЯ 
Като постоянно интересуващ се и четящ Мастера се вдъхновяваще от начинът на мислене на 

учени и творци като Е. Ериксън, Е.Фром, Х. Гарднър, Г. Уигинс, Р. Флуръм, М. Фъргюсън, В. Сатир, Дж. 
Родари, У. Гласър, Ъ. Голфман, Ж. Ришар, Л. Здравчев, Ив. Паспаланов и др. Необходимо е да припомним 
и влиянието на Съветската/руската психологическа и педагогическа школа на: културно-историческа-
та психология на развитието (Л. С. Виготски, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтиев, Д. Б. Елконин, С. Шалаева), 
етнографията на детството (М. Мийд, И.С. Кон, Г. С. Виноградов), историята на детството (Ф. Ариес), 
социологията на детството (В. С. Собкин, С. Н. Щеглова), екологическата психология на развитието на 
детето (Г. В. Бурменская, Л. Ф. Обухова), социално-генетическата психология (В. В. Рубцов), социалната 
психология на детството (В.В. Абраменкова), екологията на детството (У. Бронфенбренър, В.И. Панов) 
и дори виртуалната психология на детството (Н. А. Носов).

В последните години той цитираше мисълта на Б. Шоу: „Тясната специализация в широк смисъл е 
широка идиотизация в тесен смисъл на думата“. 

Идеята на Р. Рорти, че има „два вида педагогически теории, според отговора: Истината или Сво-
бодата“. 

От смислови въпроси на О. Ребул насочени към различните релации: човешка култура – общество – 
дете; принуда – свобода; усилие – интерес; съдържание – методи. 
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НЕГОВОТО ТВОРЧЕСТВО – ЗАВЕЩАНИЕ И ПОСЛАНИЕ
I. За ДЕТЕТО и неговите постижения в предучилищния период между 3 – 7-мата година. 
А. Преди всичко, те са очертани от появата на системата на „Аз-а“ в детето като база за „еман-

ципация“ на възрастния към него. Тя се характеризира със следните резултати:
  Демонстриране на гордостта от постиженията, която включва както овладените от дете-

то различни действия с предмети, така също и неговото „детско“ отношението към Възраст-
ния – като образец и експерт, а също така отношението към самото себе си – чрез само оценя-
ване на постигнатите резултати като активна и действаща личност.

  Стабилизиране на волевия контрол на детето върху психичните процеси;
  Възможност на детето да прави свой „вътрешен“ план на действията си;
  Развитие на процеса на обективация в детето, която включва преходът от потребностите 

на неговия детски „Аз“ към потребностите на Другите връстници и възрастни /на основата 
на кооперацията/.

Б. Постиженията в моралното развитие на детето в предучилищна възраст.
  Характерно за детето в предучилищна възраст е така наречения „инструментален релативи-

зъм“, или – взаимната изгода, която детето постига чрез „взаимни услуги“, които му носят 
различни ползи и поощрения;

  Период на прехода от автономия към инициатива – време в което се появява съвестта;
  Период в който основата на йерархията на ценностите е структурата на „Моето“, и на обо-

гатяване на връзката: „Аз – Мое“. Като трябва да се отчита, че ако за детето, нещо е ценно, 
толкова по-вероятно да стане негово или част от неговото „Мое“.

  Период на инструментален релативизъм – взаимна изгода, чрез взаимни услуги – ползи и поощ-
рения;

  Период на преход от „автономия“ към „инициатива“ – и поява на съвестта;

II. Развитие на ценностната система, като централна личностна структура на детето, дефини-
рана на този етап като:

  Обобщена доминираща ориентация на детето, която предопределяща неговата избирателна-
та значимост на интересна част, страна от действителността и от съдържанието на Аз- об-
раза.

  Насоченост на детското поведението към:
  към реализация на определени отношения и повишено внимание към отделните дейности 

или техни страни;
  представата на детето за „себе си“, в зависимост от това в какви дейности е включено;
  различни видове информация от социалния свят, която има смисъл за детето.

В тази връзка са изведени четири основни типа ценности на:
  реалното функциониране – склонност към възпроизвеждане, повторение на вече сформирани 

действия и изградени отношения;
  познавателната дейност – любознателност и откриване на скрити аспекти от обекти и яв-

ления;
  игровата дейност – преход към възможното и фантазното, с удоволствие от процеса и само-

изявата; 
  отношенията с Другите – чрез възможността да прави самооценка на своите постъпки и изра-

зени чувства.

III. За смисъла и целите на детската градина в живота на детето
Безспорно е, че Мастерът остава един от покровителите на самоценността на детството и за-

шитник на детската градина. Именно поради това той насочва вниманието върху опитите ДГ на-
подобява – на малко училище; с което се пренебрегва ролята и самоценността на детството; за специ-
фика на много важния за детето преход: семейство – ДГ – у-ще; за творческите дейности в детска-
та градина и непреднамерено учене и усвояване на детето; за готовност за училище: КАК детето иг-
рае? И за потребността децата между 3 –тата и 11 –тата година да имат Единно игрово, възпита-
телно, социализиращо и образователно пространство.
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ДЕТСКАТА ГРАДИНА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА МЕТАФОРИЧНО
ЧРЕЗ ПРИКАЗКАТА ЗА „ЦВЕТЯТА И ГРАДИНАРЯ“

Реално системата на детската градина е изградена на три нива: смислово, личностно и дейностно. 
Първото е смисловото ниво, което поставя въпроса: „За какво?“ Отговорите на Мастера са, 

детската градина е за:
  обогатяване на детския живот;
  разгръщане на специфичните детски дейности към най-широка гама от смислови задачи с уни-

версално и общочовешко значение;
  приоритетът – в човешките ценности, критерият – в децата, в техните потребности и ин-

тереси;
  информационното обогатяване – ако е пожелано от децата, не е цел, а неизбежно средство и 

следствие;
  принципно неограничено взаимодействие и взаимо-съдействие, зададено само от възможност-

ите на децата и педагога.
Второто ниво е личностното ниво, което поставя въпроса: Какво? Отговорите на Мастера са: 
  Формиране на субекта на дейността и отношенията;
  Детето и детската група в детската градина са едновременно и взаимосвързано – субекти на 

дейността: преди всичко това се случва по тяхната собствена инициатива и в нарастваща сте-
пен с израстването, самостоятелно;

  Активността на децата при целеобразуването – по повод на значими за тях проблеми – е надси-
туативна /за детето/ и свръхнормативна /за детската група/;

  Развитие на социалната компетентност на децата чрез взаимоотношенията с възрастните и 
връстниците – в контекста на еманципацията. 

Третото ниво е дейностното ниво, което поставя въпроса: Как? За овладяване на системата, на 
игровата дейност. Отговорите на Мастера са: 

  Играта е централен феномен на детството. Тя е свободна, собствена, самостоятелна и само-
организирана дейност. В педагогическото взаимодействие играта е и като игроподобна форма. 

  Играта е цялостна система: от доролевите игрови действия през базовата Сюжетно-роле-
ва игра, Играта – драматизация и Строително-конструктивната игра до Автодидактична-
та игра.

  Играта е равнопоставена на цел, интегрираща останалите детски дейности и взаимоотноше-
ния към Света /културните предмети, Другите и себе си/ и игроподобните форми на педаго-
гическо взаимодействие

  Играта е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъ-
вършенстването и себеутвърждаването в детето.

ОСНОВНИ ГРУПИ ЗАДАЧИ 
1. Формиране /самоизграждане/ на детето като субект на собствената си индивидуална дей-

ност.
Тази задача предпоставя развитие на ключовата за периода личностна структура, чрез овладя-

ване на универсалните компоненти на всяка човешка дейност: целево-мотивационен, организационен, 
изпълнителски и контролно-оценъчен. Осигуряване на успешни отговори на възникващите пред дет-
ския „Аз“ въпроси:

  Какво? – като вид дейност или занимание, като тематика;
  За какво? – като цел, прогноза или очакване;
  Защо? – поради какви причини, потребности и интереси;
  Как? – с какви материали и средства, ред на действия;
  С кого? – като партньор и функция, „нещо ще се прави“.

И в същото време съобразяване с две закономерности: 1/ Детето се изгражда като субект с помо-
щта на инструментални /материални и материализирани/ и символни посредници – предмети на кул-
турата и способи за дейност; 2/ Детето се развива като субект – само чрез участие във външно раз-
гърната, съвместна групова дейност – отначало и с педагога, а след това – все по-самостоятелно – в 
различни детски групи.

2. Овладяване на (възможния за детето обем от) социални взаимоотношения
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Една от сложните задачи в нашия домашен модел на възпитание, основан на народопсихология, 
която има дълбоки патриархални разбирания във връзка с отношенията:деца-възрастни, които най-
често са основани на принципа на принудата на по-силния върху по-слабия, на по-големия върху по-
малкия. В този смисъл реализирането на втората задача предпоставя:

  Овладяване на отношенията между полюсите на Принудата /с възрастните/ и Доброволност-
та /с връстниците/;

  Обогатяване на генетичните форми на общуване с възрастните: ситуативните /делова и лич-
ностна/ и извънситуативните /познавателна и личностна/

  Акценти върху прехода от субординационните отношения с възрастните към равноправно-
координационните връзки с връстниците

  Стимулиране динамиката в смяната на позициите: равен – ръководещ – подчинен – на всяко де-
те в различните форми за организация на съвместните дейности 

3. Първоначално формиране и пълноценно функциониране на социалния посредник: референтна-
та детска група.

Реализирането на тази задача предполага, използването положителните страни , силните стра-
ни на групата, от които Мастера посочва четири:

  Групата – като първичен и същински субект на дейността, осигуряващ социалното простран-
ство на новите отношения между децата

  Групата – като социален посредник: референтна детска група с две основни функции: 1/норма-
тивна – установяване на стандарти на поведение; 2/сравнително-оценъчна – еталон за сравне-
ние, оценка и самооценка

  Групата – като субект на между групови взаимоотношения
  Стимулиране на вътрешно груповите отношения /в условията на кооперация / и между групо-

вите взаимодействия /в условията на съревнование и конфликтна ситуация / 
4. Действено-практическо и познавателно-ценностно ориентиране в различни типови струк-

тури на отношения и ситуации на взаимодействие.
Чрез собствената детска дейност, определяща роля на разновидностите на ИГРАТА и по повод ак-

туалните интереси се подпомага тяхното ориентиране с следните аспекти:
  Смислов – какво и защо се прави – за какви човешки потребности;
  Аксиологически – нравствените и естетически ценности;
  Познавателно-информационен – набор от нужни способи за познание; 
  Организационно-функционален – пространствено и времево разпределение на хората и техни-

те функции и взаимозависимости;
  Нормативен – ръководните норми и правила на взаимодействие;
  Предметно-операционален – обекти, средства и действия;
  В плоскостта „Успех – Неуспех“ – практически критерии за оценка съобразно целите 

5. Първоначално овладяване и усъвършенстване на различните форми на познание.
Необходимо е да се познава и оценява въздействието на трите нива на познание: 1/ действия; 2/ об-

рази /представи/; 3/ изграждащи се понятия.
Познание: А/ в рамките на съществуващото Настояще; Б/ зад пределите на непосредствената 

информация + причини в Миналото, и следствия и възможности в Бъдещето;
Съобразяване със стадиите на развитие на интелекта, засилена роля на социалните фактори: коо-

перацията и съвместна познавателна дейност;
Отказ от пряко обучение, акценти върху непреднамереното учене и усвояване в процеса на лично-

стно-значимо диалогично общуване и съвместна дейност с водещи възпитателни и социализиращи за-
дачи.

Стимулиране на детското експериментиране и преход от проблемно-сюжетното използване на 
игровите упражнения към вариантите на автодидактичната игра. 

6. Постепенно изграждане на уникален личностен и специфичен групов стил на всекидневния жи-
вот и съвместната дейност.

  Подкрепа на Другостта, на различното в индивидуалните характеристики на децата и на специ-
фичното в груповите взаимодействия – предпоставка за взаимно обогатяване;

  Диференцирано овладяване и вариативно приложение на начини за действие, умения и начални на-
вици – основа на личната култура на бита и всекидневното общуване;
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  Преход от корективите на „Не прави на другите това, което не искаш да ти правят на тебе“, 
през обективацията /съобразяване с мотивите на другите/ към алтруизма и взаимопомощта;

  Насочване към собствените и чужди различия, толерантното им признаване и приемане, отра-
ботка на инидивидуално ефективни особености при овладяване на социално одобрени умения 
за съвместна дейност в различни детски групировки. 

Идеята заложена в „Нова забавачница“ е насочена към реализиране на условия от страна възраст-
ните – родителите и детския учител, за да помогнат на детето, да премине през най-важния, непов-
торим и феноменален период от човешкия живот – детството. 

Освен с тези уникални и мъдри, дълбоко хуманни и прагматични идеи Мастера остава в съзнание-
то на всички, които го ценят и уважават с искрящите усмихнати очи, тихата, блага и насърчаваща 
усмивка, мъдри, етични, топли и позитивни думи. Този образ напомня за модела от посланието, ко-
ето проф. Хауърд Гарднър остави на преподавателите и учителите в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009): 
„Днес ние възрастните носим отговорност пред младите хора, за да се научат на „отлична, етична 
и професионална работа“. Ние сме моделите за тях. И ако младите хора не работят по този начин, 
то ние не сме им показали.“ 

Дълбоко съм убедена, че целият живот, професионална реализация и творчество на Мастера са 
необходимия на младите хора пример, точно такъв, какъвто и Хауърд Гарднър ни завеща да бъдем.

Използвани източници:
1.  Видео запис на лекцията на проф. Х. Гарднър в СУ „Св. Кл. Охридски“, личен архив на автора.
2.  Димитров, Д. Нова забавачница, С., Изкуства, 2009
3.  Димитров, Д. ДЕТСКАТА ГРАДИНА: между Забавачницата и Училището, Презентация, Изку-

ства, 2009.
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Научното съобщение се основава на съвременните принципи за изграждането на нова визия за игрово-
образователното пространство в предстоящите реформи. То е гарантирано като подготовка и усъвър-
шенстване на културните компетенции в европейското пространство от педагозите. В този план се из-
вършва сравнително представяне на техни нагласи и отношение в рамките на специалностите в СУ.

Тезата за развитие на подрастващите в игрово-образователното пространство се свързва в по-
следните документи в европейски и национален план с ранното детско образование и с центриране-
то върху детето – тенденции заложени в демократичните традиции на детските градини още от 
последното десетилетие на 20 век.

Политиката в областта на образованието се определя във връзка с изискванията на Европейския 
съюз към членството на България в него, на Правителствената програма за интеграция, икономиче-
ски растеж и социална отговорност, Национална програма за училищно образование и предучилищ-
но възпитание и подготовка, Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуника-
ционни технологии, Национални стратегии за научни изследвания, Работна програма „Образование и 
обучение 2020“ в контекста на Лисабонската стратегия“. Образованието, според Ж. Делор, трябва 
да бъде организирано около „четири фундаментални типа обучение, които в течение на живота на 
всеки да служат като стълбове на знанието, отразени и в мотот на Концепцията за закон на преду-
чилищното и средно образование (МОМН, 2011):

  да се научим да знаем, което означава да овладеем способността да разбираме;
  да се научим да правим, така че да успяваме да бъдем градивни при всякакви условия;
  да се научим да живеем заедно, така че да участваме и да сътрудничим с останалите хора във 

всички човешки дейности;
  да се научим да бъдем, а това означава да се движим напред.“

Очакванията на обществото са:
  промяна във философията, в организацията и в технологията на образованието;
  широко екипно участие на родители и доброволци в управлението на педаггоическите общно-

сти и тяхното укрепване и развитие при безусловна публичност за състоянието и промени-
те в тях;

  хармонизиране на образователната ни система с европейските измерения.
  Във връзка с това се проведоха проучвания върху теоретичната подготовка на студентите 

за отношението им към начините на измерването на концепцията за самостоятелност, само-
изява на детето и самоизразяването му в когнитивен и социален план в игрово.образователно-
то пространство. 

Предположи се, че самоутвърждането на детето и самоизразяването му се влияят от очаквани-
ята му относно неговите постижения („какво знам“, „какво мога“, „какво искам“) и компетенциите 
като очаквани резултати („какво ценят у мен“), които детето осмисля като продукти, постиже-
ния и удовлетвореност от процесите на установяването им. Не на последно място тук е взаимо-
действието с възрастните – колкото по-компетентно се чувства всяка индивидуалност, толкова 
по-позитивно се оценява тя от близките в обкръжението Ӝ.

В този случай се наложи установяването на връзката между самоопределянето в игрово-позна-
вателен план и оценяването на компетенции. Най-подходящо за това е отвореното игрово-образо-
вателно пространство, където очакванията за самоизразяване и за представяне на компетенции се 
случват във взаимна връзка, а личността сама прави избор за това, дали да разгърне взаимодействие-
то с другите в съдържателно-тематичен план. Това са взаимните комуникативни актове, свързани 
с позитивно следствие, а именно: повишена готовност за съсредоточаване, повишена интензивност 

проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Божидар Ангелов,
докторант Михаела Рачева, доц. д-р Тодорка Велинова,
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ИГРОВО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО КАТО „ОТВОРЕНА“ СРЕДА
ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ДЕЦАТА
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на усилията за преследване на целите, радост от взаимните контакти и общуване, по-добро само-
чувствие на мястото на случващото се, по-пълна отговорност за постигане на проектите.

Бяха избрани критерии за самостоятелната концепция (СК) на децата, изграждаща самочувст-
вието им като подготовка за училище, както и за социалната им интеграция (СИ), т.е. като част 
от екип или група/общност и приобщеността им към тях. Освен това бяха важни и емоционална-
та и мотивационна нагласа, като аспект на самоу твържаването и самоопределянето. За тях се из-
ведоха критерии като: готовност за преследване на цели (АВ-афинитет за взаимодействие), радост 
от научаването и преодоляване на трудности (РН) и нагласа за учене (НУ). Нагласата за учене се раз-
глежда като комфорт на подрастващите от взаимодействието в институцията.

Други критерии са свързани с позицията към ученето, като бъдеща социална роля. Те се отнася-
ха до субективните оценки на децата, родителите и учителите за качеството взаимодействието 
в институцията, както иза социалните отношения в общността и образователното простран-
ство. Тук се определиха следните аспекти на социалния климат: социална принадлежност (СП); перс-
пективата, определена от групата децата като социален климат (ГК); чувството за съпричаст-
ност (ЧС); емоционален опит на децата, т., социална емпатия (СЕ); готовност за преодоляване на 
трудности (ПТ).

Както се вижда социалната и емоционалната интеграция в игрово-образователното прострн-
ство се допълва от комплексната компетентност за познание и учене.

Социалната и емоционална интеграция ясно се деманстрира чрез наблюзаване на игровите проя-
ви в условията на различини модели на технологията на игрово взимодеествие: социално-обвързва-
щия, емоционално-филтриращия, конгнитивно-информационния и функционално-деловия.

КООПЕРАТИВНО КОМПЕТАТИВНО

Алтруистично 
поведение

Екипно
поведение

Равнодушно 
поведение

Индивидуали-
стично 

поведение

Ривалентно 
поведение

Враждебно 
поведение

Максимизи
ране на пости-

жение на другия 
партньор 

Максимално 
успешна 
за всички 

интеракция 

Еднакъв успех за 
всички 

Максимизиране 
на личното 
постижение 

Висок личен у-
спех при възмож-

но по-малко 
постижение на 

партньора 

Стремеж за 
спечелване при 
минимизиране 

постижения на 
другите 

При използването на айтеми за подготовката за учене в училище се включиха в единство вербал-
ни и невербални техники за адаптиране на формулировките и за конструирането на отговорите на 
децата. Субективното преживяване на груповия климат се осигурява чрез дигностични процедури 
в направлението „Социален свят“, успорено с направлението „Игрова култура“. Емпирично устано-
вената нагласа за включването в комуникативни конструкти в направлението „Български“ език“ се 
съчетаваше с отчитането на гледната точка на детето към комуникативната ситуация Например: 
структурата на сложно подчиненото изречене: „Радвам се, когато играя приятелите си“ се обвърза 
с възприемането на знаци за емоционалното състояние – „не е вярно“, „почти не е вярно“, „малко е 
вярно“, „вярно е“ се задава като овали с лицеизраз за онагледяване на оценяването и за поясняването 
на смисъла, който детето избира. Използват се както позитивно ориентиране конструкции, така 
и негативно ориентирани такива. Вместо „Не отивам с радост на детска градина“ се формулира и 
„Отивам тъжен на детска градина“.

Игрово-образователните цели в различните съдържателно-тематични направления в област-
та на когнитивното развитие се осъществи в идуктивни и дедуктивни задачи – за фонологич-
но и пространствено-количествено ориентиране. Значението на изречението и интерактивно-
то значение на езика, включително и чрез средствата на ИКТ се установяваха с процедури за съчи-
няване на „истории“ или довършване на „случки“ (продължаване и измисляне чрез персонажи и рази-
гравенто им), за прояви на флексибилност при разпознаване и назоваване на предмети/обекти/ли-
ца, на количеството им, на пространственото им местоположение и на сравняването им по опре-
делени признаци. Така отношението им към други лица/обекти/предмети се констатира във вер-
бален иневербален план, информацията се отчета във вербален, невербален (игров, мултимедиен, 
графично-знаков) план. Кодирането и декодирането на информация като способност за реагиране 
на поднесено съдържание при съблюдаване на ролево/правилосъобразни начини на изразяване във вер-
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бален и невербален план се обвързва със социалните комепетенции, компетненциите за учене, за об-
щуване на български език, за математически и природанаучни компетенции. 

От приложените обобщения на авторите във ФНПП, СУ „Св. Кл. Охридски“ проличават ясно 
тенденции, обвързани с въвеждането на новите ДОС и Национална програма за предучилищно обра-
зование:

  Процентът деца на 5 – 6-годишни се откроява от 6 – 7-годишните преди всечкио по степен-
та на афинитета за взаимодействие (АВ) и радостта от научаването (РН), видимо от фиг.1, 
а опо отношение на собствената концепция (СК) и Нагласата за учене (НУ) разликата е в сред-
ните стойности на значимост. Това е важно за осигуряването на комуникативно и съвремен-
но-интерактивно игрово-образователно пространство в противоположност на прякото из-
веждане на инструкции за изпълнение.

  В допълнение на първия извод – данните във фиг. 2 потвърждават, че социалната принадлеж-
ност и груповият климат се нуждае от усилия за приобщаване не само в план на позитивните 
емоции, а и като осмислена отговорност и толерантност към идеите на партньора. 

Разпределение по критерии във фиг. 1 Разпределение по критерии във фиг. 2

проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Лучия Ангелова, ас. Гергана Михайлова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Европейските прироритети управляват образователните процеси в институциите и предлагат ори-
ентири за професионалната подготовка на учители, както и за очакванията на родителите. Образова-
телните програми и планове имат особено важната задача да съзадат основополагащите маркери на ра-
ното детско образование като индивидуален и групов просперитет. В рамките на обединена Европа Бълга-
рия подкрепя локалните образователни концепции. Те са свободно прострнство за постигане на разнообра-
зие в прилагането и игрово-образователни форми, методи и средства. 

Европейските приоритети управляват образователните процеси в институциите и предлагат 
ориентири за професионалната подготовка на учители, както и за очакванията на родителите. Обра-
зователните програми и планове имат особено важната задача да създадат основополагащите маркери 
на ранното детско образование като индивидуален и групов просперитет. В рамките на обединена Ев-
ропа Р България подкрепя локалните образователни концепции. Те са свободно пространство за пости-
гане на разнообразие в прилагането на игрово-образователни форми, методи и средства. 

Както се посочва в Концепцията за Закон за предучилищно и средно образование на МОМН (2011), 
проблемите пред които се изправя предучилищното и начално-училищното образование днес, са по 
отношение на структурата им, на равнопоставения достъп на подрастващите в институциите, 
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на приемствеността в образователните програми и в образователното съдържание, на процеса на 
педагогическо взаимодействие като единен модел на социална-педагогическа система и резултатите 
от него. Качеството на институцията се обвързва все по-тясно със социализацията на подраства-
щите, с живота на детската общност, с подкрепата и с развитието на детето при гарантирането 
на личностно-ориентирания подход. Не по-маловажни разбира се, са проблемите, свързани с управле-
нието и с финансирането на образованието, успоредно с израстването на педагогическите кадри – 
кариерното развитие на педагога. 

Предлаганата задължителна подготовка в двегодишен обхват на децата преди включването в 
училище е апробиран теоретичен модел на реализрането на такава образователна политика и може 
да бъде представен като: 

Схема № 1

На схема № 1 се илюстрира осъзнаваната от всички професионалисти взаимовръзка между кон-
структивните елементи на ранното детско образование – от раждането на детето до седемгодиш-
на възраст. Възможностите за самоутвърждаване и изграждането на усещане за индивидуална и со-
циална идентичност са дълг и същевременно обществени очаквания. Затова образованието е хуман-
но, когато зад него стои обществото и носи отговорност за индивидуалния и групов просперитет 
на подрастващите. Задължително те се изразяват чрез документацията – във вид на стандарти ка-
то образователен минимум за съставящите компоненти и във вид на стратегия чрез образовател-
ната национална програма. Според европейските приоритети образователните възможности за де-
тето, включително и за равен достъп е ангажимент на институцията в единство с фамилното со-
циокултурно обкръжение.

Тук се потвърдиха хипотези като:
  Има доказана връзка между социалните и познавателните компетенции на детето. Потвър-

ждаването й е специфицирано върху социалните и природонаучни компетенции и съставящи-
те ги ключови ядра от представи и понятия в субективния опит (Гюров, Д., 2006).

  Съществува взаимна връзка между когнитивните и изобразително- творчески проекции в 
детството. Тук също се доказва значението на приемствеността в детската градина и в на-
чалното училище (Малинова, Л., 2010)

  Моделите на взаимодействие „детска градина-семейство“ зависят от фактори като образо-
вателната сигурност на детето за изразяването на компетенциите му в институцията и от 
позитивните нагласи в семейството за това чрез мениджърството на дирректорите (Гюров, 
Д., И., Колева, В., Гюрова, Р. Пенев; 2009). 

Съотношението в детските презентирани възможности се представя чрез матрица на взаимнос-
вързани компоненти на „когнитивна сигурност“ и „социализация/привързаност“: несигурни и отхвър-
лени от групата връстници; сигурни и свързани с групата; несигурни и отчасти свързани с групата.

Фиг. № 1 Фиг. № 2

Сигурни и свързани
Несигурни  и отхвърлени
Несигурни и свързани 

Сигурни и творчески
Несигурни и подражателни
Несигурни и творчески
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Представата за възможностите в природонаучен и в социален план се извършват чрез диагнос-
тични процедури (фиг. 1.), при които се наблюдава повишаване на стойностите, изтеглено в графи-
ката надясно. Средностатистическата величина е 2.1 (при 3 максимална оценка за висока степен), а 
стандартното отклонение е – 0.53. Изобразителните компетенции се установяват също в тристе-
пенна скала. Средностатистическата величина е 2.6, а стандартното отклонение е – 6.2. В сравня-
ването на двете фигури се вижда, че при наличието на сигурност в компетенциите на детето връз-
ката му със социалните компетенции се различава от тази с изобразителните му компетенции. Въз-
приемането на изкуството и детското творчество при пресъздаване чрез изобразяване е относи-
телно нормално разпределено в трите скали. При децата степента на когнитивна сигурност не вли-
яе върху отношението към изобразяваното – децата, макар и несигурни постигат завидни умения. 

По отношение на ролята на семейството се определят три скали, свързани с проекции на тесто-
ва батерия за социално-емпатийните параметри на общуване на родителя с детето си („Модели на 
педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина“, 2009). Емоционалното приемане на де-
тето в семейството и проявата на разбиране към проблемите му имат средноаритметични стой-
ности съответно: 5.1 (0.63); 5.0 (0.59). Статистическата проверка с теста на Колмогоров-Смирнов 
потвърждава, че и двете скали се отклоняват съществено от нормалното разпределение. Стойно-
стите по скалите на критериите „предпазване и загриженост“ и „преодоляване на конфликти“ са в 
границите на нормалното разпределение и показват средни стойности съответно: от 3.1. (0.74) и 
от 4.1 (0.79). 

Таблица 1

Сфери от компетенции Брой на критериите Коефициент на Кронбах

Природонаучни компетенции 10 0.67

Социални 14 0.68 0.79

Естетико-художествени 25 0.76 0.82

Фамилна връзка 10 0.72

Като интегративни възможни тематични сфери за формиращо взаимодействие с родителите 
могат да бъдат посочени следните:

Таблица 2

Тематични връзки Природен свят Социален свят 
Изобразително изку-

ство, Музика, 

Нашата Земя
Значението на планета-

та Земя за живота на 
растения животни, хора.

Устойчиво развитие на 
„Земята – нашият общ 

дом“

Пластично апликиране, 
моделиране, 

пейзажи

Моят ден
Метереологично време, 

здравословен режим
Социални контакти с 

приятели и близки
Акварелни техники,

музикални произведения

Моите приятели
Грижи и помощ за удов-
летворяване на желания 

и очаквания

Обещания и правила на 
поведение вкъщи и в дет-

ската градина

Портрети,
приложни техники

Илюстрират се природонаучни компетенции и експериментално приложно-изобразително сту-
дио, които се разполагат успоредно и могат да се използват диференцирано или в последователност 
от по-голяма група деца. Редуват се информиране, апробиране, сравняване и систематизиране. Та-
ка заедно със самоутвърждаването за демонстрирането на силата на „Аз-а“ се гарантира своеобраз-
на откривателска дейност, свързана с радостта и с присъствието в когнитивен и художествено-ес-
тетически план. Ако педагозите и родителите предоставят възможности за включване в природо-
научни, социални и културно-художествени варианти за представянето на постиженията на деца-
та, то безспорно очакванията на обществото за нови хоризонти пред подрастващото поколение 
ще намери отзвук и подкрепа в образователната политика. Не на последно място тук ще се намесят 
и обществено насочени партньори:

  Посещение на фирми и на производствени обекти, демонстриращи добър климат за децата от-
носно разновидности на продукция и позитивно отношение към потребностите на хората;
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  Връзка с музеи и експозиции за природните ресурси, техниката и свързаните с художествени-
те компетенции приложни и културни обекти;

  Вникване в дейността на чужди за институцията субекти – ученици, студенти, научни ра-
ботници, фермери, занаятчии, търговски работници, семейни домове и др.

  Използване на природни полета, ателиета, инкубатори, детски презентации и детско конфе-
риране, екипни проекти, като примери за интерактивни форми за коопериране.

проф. д-р Мария Баева, доц. д-р Вероника Вълканова
СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНПП, гр. София

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В ПРИОБЩАВАЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Представена е позиция, свързана с реализиране на тенденциите за постигане степени на ин-
формационна грамотност в приобщаваща среда. Целта е да се проследи разнообразието от стра-
тегии за организация и разрешаване на специфични проблеми, свързани с развитието на детето 
в социалните реалности на съвремието ни. Главният акцент е поставен върху подготовката на 
родители и учители за справяне със социални и образователни ситуации, които изискват специ-
фични познания, свързани със смяна на нагласи, с адаптиране на учебни програми за работа в при-
общаваща среда. Учителите би трябвало да се ползват от помощта на специалисти от помага-
щи професии, за да развиват уменията си за „работа в екип“ и за „работа по случаи“.

В общите цели на приобщаващото образование са заложени идеи за подобряване на социалната сре-
да за деца със специфични възможности и създаване на оптимални условия за тяхното физическо, пси-
хическо и социално развитие, което намира израз в ситуиране и структуриране на специалзирана обра-
зователна система. Такава система предполага общуване и съвместно обучение на децата със специфи-
ка и нормално развитие в общообразователните институции. Системата изисква и предполага деца-
та със специфични възможности да получават специализирана помощ според индивидуалните потреб-
ности. Предоставя се предизвикателна възможност за професионалистите в образователната сфера 
да открият и структурират образователни и социални ситуации на интегрирано/включващо (при-
общаващо) образование, което да съчетава предимствата на технологиите на общото и специално-
то обучение. Идеята е, че промените, които се очаква да настъпят с въвеждане и законово ориенти-
ране на приобщаващото образование засягат не само децата със специфични възможности и техните 
семейства. Проблемите не опират само до използване механизмите и подходите на специалната и со-
циалната педагогика за осъществяване на този процес. Проблемите на тези деца излизат извън рамки-
те на специализираните институции, които до този момент са единствени, където те са приемани. 
Промените засягат обществото като цяло – от неговите нагласи и очаквания, до реалните действия, 
които засягат учителят в масовата детска градина и масовото училище; децата „в норма“ и техните 
родители; децата със специфика във възможностите и техните семейства... 

Напр., ако се концентрираме върху т.нар. обучителни трудности. Те засягат формирането на ака-
демичните способности и оказват видимо отражение върху уменията за четене и писане. Имат връзка 
с нарушенията в езиковото разбиране и експресивната реч, като по този начин пораждат затруднения 
в разбирането на прочетен текст, преразказа му и съставянето на самостоятелен свързан разказ в пис-
мен вид. Обучителните трудности повлияват негативно училищното представяне на децата и въз-
можностите им за пълноценно учене, като понижават значително училищния им успех, независимо от 
нормалния интелект, който притежават. Едно на всеки десет деца има сериозни затруднения в учене-
то. Профилактиката и нестандартните методи за учене – основно използване интерактивни методи, 
на наличните информационни технологии и пр. са разковничето за по-лесно преодоляване на образовател-
ните проблеми с тенденция към адаптиране в съвременната информационна социална среда. 

Използване на основополагащия конструктивизъм като теоретична основа на ученето: Сти-
лове на учене.

Встъпителна активност. Запитайте себе си и всяко дете от групата си какво ви идва наум, ко-
гато чуете думата „куче“. Някои хора виждат картина на животното, чуват лай, докато други ви-
зуализират животното куче. 



54

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

  Тези хора, които виждат в главите си картина на куче или буквите, са вероятно визуални. 
  Докато тези, които чуват лай, вероятно запаметяват по слух. 
  Тези, които усещат меката козина на кучето, са вероятно кинестетични.

Ученето се отразява в начина, по който реагираме на социални, емоционални, физически и сти-
мули от околната среда, за да разберем нова информация. Стилът на учене се дефинира като начин, 
по който се обработва информация. Той набляга на силните страни, а не на слабите. Няма правилни 
или грешни стилове на учене. Повечето деца показват предпочитания към един от следните основ-
ни стилове на учене: визуален, по слух, кинестатичен или още манипулативен. Не е рядко срещано и 
комбинирането на основен и вторичен стил на учене.

За да се работи ефективно с детето в приобщаваща среда е важно да се разбере какъв е най-под-
ходящия за него стил на учене.

Децата с доминираща визуална памет учат чрез наблюдаване. Те извикват в паметта си образи 
от миналото, когато се опитват да запомнят. Те заснемат начина, по който нещата изглеждат, в 
мислите и спомените им. Относително 50% от учениците от средна училищна степен попадат в 
тази категория. 

Хората, които учат по слух, са склонни да спелуват фонетично. Те понякога може да имат про-
блеми с четенето, защото не визуализират добре. Тези деца учат чрез слушане и запомнят факти, 
когато са представени под формата на поема, песен или мелодия. Хората, които учат най-добре чрез 
движение или действие (манипулиране), имат кинестатичен стил на учене. Те обичат да откриват 
как работят нещата и често са добри в практическите занаяти, като дърводелство или дизайн. Та-
кива са около 50% от учениците в средни училища и те имат затруднения при ученето в традици-
онна обстановка.

Ако знаете какъв е предпочитаният стил на учене на детето, това може да помогне да се привле-
че вниманието му по нетрадиционен метод за обучение. С тази информация също може да се научи 
кой стил детето трябва да подобри, заради начина, по който повечето информация се поднася в съ-
ответната образователна институция. Едва около 10% от учениците в средни училища научават 
най-добре по слух, но 80% от материалите с инструкции са на аудио носител. 

Възрастните може би откриват за себе си, че използват различни стилове на учене в различни си-
туации. Детето прави същото. Ако има затруднения в училище, най-добре е да се проучи начина, по 
който информацията се представя в училище, и да се използва нетрадиционен метод за овладяване 
на познание в сферата на предмета, с който детето не се справя добре. Желателно е проблемът да 
се обсъди между родител, учител, както и детето, което може да обясни своето желание как да по-
лучава информацията. Наблюдението над детските занимания ще подскаже какви информационно-
образователни средства могат да се използват, за да се постигне желания образователен резултат.

Друг фактор е средата, в която човек учи най-добре. Докато традицията повелява да учим в ти-
ха, добре осветена стая на стол с права облегалка, някои деца учат най-добре в по-хаотична обста-
новка. Шумната музика, лежейки на леглото и приглушена светлина могат да бъдат най-добрата об-
становка за учене за други.

Ако едни лесно се справят с текстово изчитане на екран и имат „изразена алергия“ към работа с 
хартиен носител на информация, други са точно обратно. Във възможностите на съвремието е да 
се подберат не само подходящи информационни източници за включване в образователните пакети 
от услуги, но и да се създават подходящи информационни продукти, свързан със самите източници. 

Опитването на различни методи на учене може да предпази децата от това да се чувстват обър-
кани и неадекватно, когато не могат да покажат потенциала си. Експериментирането с различни сти-
лове на учене и различни приобщаващи обстановки може да подобри постиженията на детето.

Навици на учене. Много от темите, засягащи успеха в образованието, се въртят около развива-
нето на добри навици на учене и очакванията по отношение на домашната работа. Родителите оп-
ределено могат да играят значителна роля в окуражаването и осигуряването на приобщаваща среда 
и информационни материали, необходими за успешното учене. Установената рутина при ученето е 
много важна, особено за по-малките деца. 

Някои от главните неща, които възрастните могат да направят, включват:
  Установяване на рутина при храненията, времето за лягане и за учене/занимания
  Осигуряване на среда и принадлежности, на специално място за занимания
  Окуражаване на детето да се „настрои“ за занимания (да си отвлече вниманието и да релаксира)
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  Предлагане на възможности за общи занимания, т.е., да учите с детето периодично (да спелу-
вате думи или да играете на флаш карти, да редите образователен пасианс на монитор и т.н.).

Ето няколко предложения за дейности, на които дете с установени обучителни трудности и родител 
да се насладят заедно:

  Гледане на новини или документални филми по ТВ.
  Заемане или купуване на образователни видеофилми.
  Посещение на музеи по естествена история, научни музеи, музеи за изкуства, музеи за деца, зо-

ологически градини, ботанически градини и исторически местности.
  Посещение на национални паркове или гори. Туристическа обиколка.
  Четене на статиите във вестника, новините и списания заедно.
  Отиване до обществената библиотека.
  Организиране на ваканции, от които да се натрупат преживявания.
  Планиране на „тематични“ партита, които изискват известни проучвания. Например парти 

с костюми от миналото, пиеса или представяне на изобретения от този период и пр.
Децата по рождение са любознателни, но възрастните трябва да им помогнат да насочат това 

учене. Разговорът с децата преди, по време и след каквато и да е дейност им помага да научат стъп-
ките на научаването. Такива разговори подобряват комуникацията между участниците и най-вече 
– връзката с детето. То се подпомага в:

  Създаване на собствен свят, основан на ценности, които изискват и нови различни конфигура-
ции: взаимодействия и взаимоотношения между учител и дете.

Същността не е в способностите, а в организацията на процеса на обучение:
  Знанието се получава чрез индивидуално участие и емоционален контакт със съдържанието 

(информация), а не чрез имитации или повторения, както е в традиционните дидактически 
памет-ориентирани модели. 

  Възрастният се съсредоточава върху връзката между фактите и създаването на ново разбиране.
  Възрастният не е само източник на знания, а ръководител, стимулатор и съ-изследовател. Той 

помага за формулирането на идеи, мнения и изводи. Почти няма „правилни отговори“ и един-
ствени интерпретации.

  Образователните дейности се характеризират с активно ангажиране, изследовятелска актив-
ност, решения на проблеми и сътрудничество с другите.

  Децата се поощряват да анализират, интерпретират и предсказват информацията. Задават 
се основно открити въпроси и се води диалог (беседа).

  Отхвърля се количествената оценка и стандартното тестиране. Вместо това, оценката ста-
ва част от процеса на обучение, така че децата да могат активно да се самооценяват.

  Стремежът е да се подпомага каткто индивидуалната, така и колективната работа.
  Търсят се гаранции, че всяко дете ще е отговорно за собствените си действия.

Възможни техники за научаване:
  Проективни програми за индивидуално научаване
  Информационни технологии в приобщаващото образование
  Арт-техники
  Практико-продуктивни дейности при диагностициране и терапевтиране на деца със СОТ 
  Тестове с рисуване в диагностичната практика
  Дизайн на средата за социално развитие
  Проектиране на среда за приобщаващо образование

Усъвършенстване на образователната система посредством надлежно управление и съвместни 
усилия:

  Разработване на цялостен подход към образователната институция – обща отговорност и 
съвместни решения на проблемите.

  Търсене, изискване и използване на ресурсите в обществото.
  Предоставяне на средства и оборудване при използване на местни материали за изработване.
  Изискване на средства за обучение на ВСИЧКИ деца.
  Изучаване мненията на педагозите, оказване помощ, популяризация на груповото обучение, 

организация на надлежната практическа подготовка.
  Създаване на достъпна и дружелюбна обстановка.
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  Разработка и реализация на политика, насочена към адекватно отношение към различните и 
борба с дискриминацията.

  Разработка на система за равноправно обучение и общуване на децата в процеса на получаване 
на образование.

  Осигуряване на взаимодействие на различни обществени организации и програми, включител-
но и родителски организации.

Образованието като проблем:
  Отношение на учителя
  Неучастие на родители
  Ниско качество на обучението
  Отсъствие на поддръжка от учителите в училището
  Строга методика, натоварена учебна програма
  Чести пропуски на занятия, множество повтарачи.

„Много хора с дислексия имат затруднения с изпитите за шофьорска книжка например и упра-
вляват автомобили без необходимото за това разрешение. За тях е много важен начинът, по който 
им се поднасят въпросите. Когато се налага да работят едновременно с текст и говор, хората с ди-
слексия трудно се концентрират върху говоримата реч. Те не могат например в едно и също време да 
слушат и да си водят бележки“, Иън Смит, председател на Асоциацията по дислексия в Уелс.

Консултантът по дислексия проф. Джойс Харгрейв-Райт цитира думите на своя 43-годишна 
студентка, имаща трудности в обучението: „Да се смята, че дислексията е нарушение на възмож-
ността за четене и писане, е невъзможност да се разбере същността на проблема. Дислексията е про-
блем с общуването. Цял живот се опитвам да разбера защо поведението ми не е угодно за околните. 
Хората съдят за нас според очакванията си, затова оставаме неразбрани, а нашето поведение се ръ-
ководи от начина, по който виждаме света.“ Дислексията е по-скоро „ефективна различност“, от-
колкото „засягащ недъг“.

В какво се коментират няколко основни аспекти на информационната грамотност в приобщава-
ща среда при деца с обучителни трудности:

  Личностно-социалният контекст, който отразява гледището, че всеки трябва да придобие 
общи познания и добро владеене на компютърна техника и информационни технологии, като 
основа за пълноценно развитие като личност, живееща в динамична социална среда.

  Информационна грамотност, в разбирането й като: функционална компютърна грамотност; 
комуникационна грамотност; комуникативни умения в среда на ИКТ; социални, етични и хи-
гиенни аспекти.

  Когнитивно и интелектуално развитие, което да подпомага формирането на познавателни 
умения, умения за решаване на проблеми, включително и нестандартни, умения да се търси и 
организира информация – да се натрупва, да се обменя, да се споделя;

  Метакогнитивни умения като: критично мислене; оценка на собствената дейност и резулта-
тите от нея; анализ на собствените процеси на учене и способност за оптимизиране на стра-
тегиите за учене.

  Обслужване на обучаеми със специални нужди – чрез ефективно разработени средства и соф-
туер за обучение на деца с физически недъзи и проблеми с ученето; умения, способности и капа-
цитет за самостоятелно учене през целия живот; овладяване и използване на технологичните 
компоненти, свързани с дистанционното обучение; използване на средства и софтуерни про-
дукти за компютърно-подпомагано обучение.

Разглеждат се пилотни примери за обучение в областта на информационната и в частност – 
компютърната грамотност и образователната информация при деца със специални образовател-
ни потребности в приобщаваща образователна среда. Анализират се примерите от гледна точка 
на: вид на дефицитите при детето със СОТ, специфика на образователното направление или учебна 
дисциплина, образователното съдържание, методология на преподаване и оценяване, резултатите 
в групата или класа. Резултатите се тълкуват като текущи състояния на образователната прак-
тика и информационната грамотност. След това се описват подробно, което показва как рационал-
ност и функционалност са свързани с понятия, получени от информационната грамотност, както 
и твърдейки, че с помощта на такава система, децата, проявяват степен на независим живот, коя-
то е и крайната цел на информационната грамотност. 
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Интегрирането на ИКТ в обучението започва от първи и продължава до последния училищен 
клас. Привикването на децата да работят с компютър (дидактически игри, прости редактори за 
писане и рисуване и др.) още в ранна възраст би осигурило нагласа за по-нататъшното използване на 
съвременните информационни технологии. Обучението за напреднали в рамките на общо-образова-
телната подготовка е избираемо и се гради върху наученото от фундаменталното равнище. То мо-
же да се извършва в систематични или интегрирани форми на обучение и зависи от интересите на 
децата. Обучението за напреднали в рамките на професионалната подготовка е свързано предимно 
с избраната професионална сфера и също използва като вход подготовката на децата от фундамен-
талното равнище. Това обучение може да се организира в отделни модули или да е интегрирано в про-
фесионални дисциплини. За определени професии изучаването и използването на ИКТ е задължител-
но, а за други – не. Това се определя от рамковите учебни планове за съответните професии или е ре-
шение на училищно ниво.

Програма за борба с неграмотността
Модел на консултиране. Децата, обслужвани по силата на „модела на консултиране“ изискват 

минимално или никакво директно обслужване от специален учител (ресурсен учител). Такива деца 
функционират на същото равнище както останалите деца от групата, и техните масови учите-
ли извършват необходимите адаптации и модификации в сътрудничество и след консултация с ре-
сурсния учител.

При този подход един детски учител използва образователни стратегии, определени от екипа, 
включващ: родител, физиотерапевт, логопед, ресурсен учител, музикален ръководител и др. Члено-
вете на екипа определят режима, при който детето ще постигне и усъвършенства най-голям брой 
умения във всяка една област. Те определят езика, който ще се използва, как да се позиционира дете-
то, подходящите адаптации на всяка една задача. По правило, единствено учителят прилага на прак-
тика тези предложения.

Някои деца не изискват специално обучение от специален учител. Например, дете с прогресив-
но намаляващо зрение, чието зрително функциониране все още е в рамките на нормалното, може да 
не се нуждае от директно обслужване. Детето може да се нуждае само от модификации при педаго-
гическото взаимодействие или масовият учител и родителите да извлекат полза от консултации-
те с психолог, логопед или специален учител. Такова дете успешно може да бъде обслужвано в рамки-
те на „модела на консултиране“.

Моделът на ресурсната стая предлага по-интензивна и непрекъсната помощ и подкрепа от специалния 
учител спрямо детето. Този модел има множество предимства: 

  ресурсният учител има повече възможности да наблюдава децата в различни ситуации (педа-
гогически ситуации, тържества, празници и развлечения, общуване с деца, родители, учители) 
и да ги опознае по-добре. 

  тъй като той е по цял ден в детската градина/училище, може да окаже непосредствена помощ 
на масовия учител, който не е наясно как да включи дете с увреждания в различни дейности, да 
помогне като адаптира учебни материали или участва пряко в различни дейности. 

  ресурсният учител разполага с помещения, където може да съхранява книги, материали, елек-
тронни пособия и така те да са достъпни за детето по всяко време. 

  ресурсният учител може да създава контакти с другите учители и да обсъжда с тях въпроси, 
свързани с напредъка на детето, с целите в плана му и пр. 

  ресурсният учител може да научи кой масов учител има твърде високи очаквания от детето 
с увреждания и може да предприеме мерки за попълване на знанията на целия персонал относно 
нуждите и възможностите на тези деца. 

Учителите и родителите трябва да определят приоритети сред нуждите на детето и да бъдат 
изобретателни и творчески настроени в търсенето на възможности за развитие и обучение. При 
определянето на приоритети, членовете на екипа могат да решат да се концентрират върху най-
належащите нужди за детето, но да не подценяват и по-страничните. Понякога работната схема 
на учителите може да е построена така, че да се използва времето извън стандартния училищен ден 
или по време на регулярните почивни дни и празници. Някои специалисти планират летни програми 
с фокус върху овладяването на нови умения за самостоятелен живот, умения за свободното време 
или други умения. Заинтересованите родители могат да помогнат на децата си като им осигурят 
възможност да упражняват новоовладените си умения у дома, в квартала.
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Администриране на образователните програми
Включване на семейството. Успехът на всяка една образователна програма за детето е в голяма 

степен зависима от непрекъснатото и значимо включване на родителите и другите членове на се-
мейството. Учителите не могат и не бива да бъдат единствените лица, включени в процеса на раз-
витие и обучение. Включването на родителите често пъти е свързано с отношението и действия-
та на самите учители.

Образователните закони определят конкретни права на родителите на деца с увреждания, меж-
ду които и защита при:

  създаването на индивидуалния учебен план и решението за настаняване;
  оценъчните процедури;
  гарантиране на конфиденциалност.

Във връзка със създаването на индивидуалния учебен план и настаняването на детето, родители-
те имат правото да бъдат уведомени на майчиния си език или на основния си начин на общуване пре-
ди да се състои срещата на екипа.

Когато имат сериозни обсъждания или несъгласие между родителите и учителите относно оси-
гуряването на подходящо обучение на тяхното дете, включително на идентифицирането, оценява-
нето и образователното настаняване, всяка страна има правото да изиска посредничество или пов-
торно изслушване.

Сътрудничество с родителите и семействата е от голяма важност за развитието на детето. Още 
по-съществено е учителите да уважават етичното право на родителите да бъдат считани и въз-
приемани като най-значимите личности в живота на тяхното дете ида бъдат разглеждани като ли-
цата, които могат да дадат най-много на образователния екип по време на всички етапи на образо-
вателното програмиране (планиране). Опитните ресурсни учители искрено приветстват включва-
нето на родителите и другите членове на семействата и признават, че това са хората, които освен 
самото дете, могат да получат много от оптималното развитие на детето. Те са също така първи-
те, които разбират, че работата им се облекчава от доверието, помощта и участието на толкова 
заинтересовани лица като членовете на семейството.

Главната цел на възпитанието не се състои в това да се внуши, обясни, покаже на детето възмож-
но най-бързо и безпрепятствено неща, които си заслужава да се знаят, а става дума преди всичко за 
това как децата заедно и съвместно да растат в един бързо променящ се свят, така че чрез процеса 
на възпитание да не се накърнява собственото им „Аз“ и тяхната способност за приспособяване, за а-
даптиране към нови условия и промени. Възпитателните усилия са насочени към обособяване на лично-
сти, които са автономни както интелектуално, така и морално, и към респектиране на такава вза-
имна автономност.

Доц. д-р Райна Захариева
СУ „Св. Кл. Охридски“, ДИУУ, гр. София

СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ: ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА УЧАСТНИЦИ
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
(РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ)

В статията са представени анализи на видеоразкази на участниците в образователната система, съ-
брани в резултат на научно-изследователския проект „Медиа образование – инструмент за квалификация 
на учители“. Използвани са два основни метода: нова медия, събиране на видео свидетелства от участници-
те в образователната система; и „кейс стъди“. Документалните свидетелства или интелектуални, духов-
ни, емоционални и морално-ценностни монолози на директори, родители и ученик (общо 9) са фокусирани 
върху съвременния учител. Обединени в четири тематични области: философия за българския учител днес, 
очаквания на ученика към учителя; и на родителя към учителя; и феминизирането на професията „учител“. 
Разнообразието и специфичните акценти създават образа на съвременния учителя. 

Реализирането на новата образователна парадигма, припозната и изведена като цел на образова-
телната система на прехода, все още остава като очаквано събитие в отношенията „учител – де-
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те/ученик“ и „образователна институция – семейство“. За да се случи, е необходима промяна у учи-
теля. Тя е заложена в различните нормативни документи през годините [5; 6; 7; 8], чийто замисъл 
безспорно е в унисон, от една страна, със задачите на новото време – приемане на детето като лич-
ност, спазване правата на човека, хуманизиране на образователната среда, а от друга страна – с про-
мяна на самата образователна система у нас. Документалните идеи, мечти и очаквания за бъдеще-
то ще останат нормативно изписани, ако не настъпи промяна в самите актьори/партньори, които 
описват образователната система. На учителя се придава изключителна отговорност във и за та-
зи промяна, поради факта, че той е вратата, която трябва да бъде отворена, за да се случи тя – ре-
ално, професионално и етично.

Доколко и как тя се случва? Какво мислят за промяната различните партньори на учителя? Тях-
ното мнение бе потърсено и събрано във видеоразкази на партньорите на учителя, като практи-
ческа цел при реализиране на научноизследователския проект на тема „Медиа образование като ин-
струмент за квалификация на учители в ДИУУ“. Медиа образователните продукти са нов опит за 
ДИУУ. Основните методи на работа са: нова медия, събиране на свидетелства от участниците в об-
разователната система; и „кейс стъди“. Страница от книгата, която всички преподаватели (в ДИ-
УУ) и учители пишат заедно. Инструменти за личностна, диалогична и интелектуална рефлексия 
[1] за самоосъзнаване, самооценяване и вътрешна мотивация за работа. В резултат на анализите и 
изводите от проекта бяха изведени следните тематични акценти: визия за българския учител; фило-
софия за съвременния учител; реалии и очаквания на ученика от учителя; реалии и очаквания на родителя 
от учителя; феминизиране на професията „учител“. 

И така, първият тематичен акцент е визия за българския учител. В настоящия етап се срещаме с 
противоречивото обществено мнение за българския учител. От една страна, към него са предявени-
те изисквания от неговите работодатели, от друга страна, изискванията на потребителите – т.е. 
очакванията на децата/учениците и техните родители, и не на последно място – съществуващото 
обществено съзнание за учителската професия. Известно е, че общественото съзнание варира, в за-
висимост от начина на представяне на един или друг случай във или извън класната стая. При което 
вероятностите за представяне на учителя са две – или да бъде пренебрежително „обруган“, или въз-
хваляващо „превъзнесен“.

Бих искала да представя и нашата позиция – на ДИУУ, на преподаватели, работещи с учители. 
Работейки и творейки съвместно с него – днешния, съвременния учител, ние разпознаваме различни 
особености в неговия облик. И смея да твърдя, че те са в светлина, често много по-различна от тази 
на неговите партньори – колеги, ученици, родители, и на обществото като цяло.

Учителят, който срещаме ние, е интегриран образ – както най-ценните възрожденски черти, така 
и на съвременните, свързани с очакванията на другите към него. Личностните и професионалните чер-
ти на този образ очертават неговата цялостна богата, творческа, развиваща се и вечно търсеща но-
вото личност, т.е. идеал за някои учители, а за нас – колега, който срещаме в нашите обучения.

Подобни схващания за българския учител срещаме и във видеоразказа на директора на ДИУУ [3], 
където съвременният учител е представен като професионално и личностно ангажирана личност, 
характеризираща се:

  с повече емоция;
  по-уравновесен;
  по-целенасочен;
  по-отдаден в работата си; 
  необичаен.

В своята ежедневна работа той се среща:
  с противоречивостта в обществото за неговия статус;
  с нормативна динамика, невинаги отговаряща на неговия статус от гледна точка на заплаща-

не и самочувствие.
От него се очаква/изисква:
  да отговаря на образа на учителя идеал;
  да владее изкусно умението да говори на различен език с различните деца;
  да е широк и открит, да приюти всички деца.

В обобщение може да се посочи, че така изведените качества очертават своеобразна картогра-
фия на образа на съвременния български учител, който продължава своето професионално и кариерно 
развитие [независимо от условията в училище и от материалната подкрепа].
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Вторият тематичен акцент е философия за съвременния учител. В днешното модерно, ново об-
щество, повече компютризирано, електронизирано и машинизирано, все повече с носталгия се гледа 
на възрожденския образ на учителя. Сякаш всички професионални, етични и ценностни качества, ко-
ито днес са в дефицит, са вплетени във философията за съвременния учител, с препратки към въз-
рожденския модел учител. В тази амалгама – на приемствеността на най-доброто от миналото и 
най-новото и познато от настоящето – са размислите и констатациите на директора на Нацио-
налната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Философ“ в София [3]. 

Като материално и социо-психологическо пространство училището е сравнено с Вселената – с 
нейното богатство, уникалност, неизчерпаемост. „Вселена е училището.....“. За да бъде част от та-
зи Вселена, т.е. да упражнява учителската професия, човек трябва да бъдеш щастливо орисан от 
съдбата. Но това орисване предполага и поемане на отговорността да бъдеш учител! Това в разбира-
нията на Г. Тончева [3] означава: да можеш да даваш добро, да учиш другите, но й да притежаваш то-
ва, на което искаш да ги научиш. Учителят може да даде на другите актьори/партньори в образова-
телната система само това, което има в себе си, което е развил. Той не е в състояние да даде на деца-
та/учениците модел за подражание на качество, което не е развил.

И така учителската професия е предопределена, тъй като училището не се прави само с камъни, 
а учителят прави училището в неговия цялостен социално-личностен, психологически, професиона-
лен, хуманистичен и морален контекст. Именно този контекст предпоставя изразяването на приз-
ванието на учителя, определено (пак там) като:

  да бъде модел и пример на най-доброто за ученика;
  да дава добро на ученика;
  да учи ученика на добро;
  да учи ученика на уважение и смирение пред труда на другите;
  да дава пример на ученика със своята работа, най-качествена и добра;
  да се учи от ученика, като носител на новото време;
  да уважава личността на ученика и неговата индивидуалност;
  да подпомага ученика и да бъде търпелив в неговия напредък;
  да вярва в доброто, заложено у ученика.

Контекстът на образователната среда и призванието на учителя са взаимосвързани и предопре-
делящи се един друг в тяхната промяна и развитие. В илюстрация на тази връзка са два видеоразказа 
на управленци от нов тип, с разбирането, че управляваната от тях институция е учеща организация.

За реформиращото се училище и за успеха на екипа разказва директорът на 30 СОУ „Братя Мила-
динови“ в София [3]. Няколко са задачите пред директора и всъщност условията, за да функционира 
успешно училищният екип. От „камбанарията“ на директора те са:

  Да се поддържа духът на училището – основан на любовта;
  Да се оценява „красотата“ на професията;
  Да се насърчава добрият учител;
  Да се поддържа визията на училище, което приютява и дава радост, хармония и щастие на уче-

ника.
  Да се помага на нуждаещия се учител да преодолява трудностите.

И един по-различен управленски поглед от директора на ОДЗ № 81 „Лилия“. Директор, който из-
раства от учител в една и съща образователна институция и отбелязва както успехите, които по-
стига, така и трудностите, които го съпровождат. През този различен поглед за промяната в дет-
ската градина е от значение:

  Атмосферата между всички служители в градината, между тях и децата;
  Умението на учителя да преминава през трудности и кризи;
  Желанието за професионално-личностно развитие;
  Авторитетът на учителя.

В обобщение може да се посочи, че така изведените мнения конкретизират необходимите усло-
вия за реализиране на новата образователна парадигма, в частност промяна в образа на съвременния 
български учител.

Третият изведен тематичен акцент се отнася за реалии и очаквания на ученика от учителя. За-
познаването с мнението и очакванията, позицията на ученика е не само необходимо, но и задължи-
телно, с оглед на ревизиране и коригиране на очакванията и резултатите от промяната в учили-
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ще. Предизвикателствата към учителя в годините на прехода – за промяна на класната стая, стила 
на преподаване, характера на взаимоотношенията и взаимодействията с ученика и родителя, обек-
тивността на оценката спрямо степента на познанието. Промяната у учителя е бавна и иманент-
но свързана с промяна на нагласи, основополагащи старата парадигма и авторитарното разбиране 
за властта и свободата („аз знам всичко“, „аз съм учителят, а ти ученик“ и др.). Не е случайно, че в 
годините на прехода има няколко важни нормативни документи, които се отнасят до реформата 
в образователната система, началото на които е 1996 г. [5] и през годините различни приоритети 
при утвърждаване на новата образователна парадигма бяха фиксирани в различни документи [6; 7; 8]. 

В този контекст е разказът на шестокласник от СОУ в София [3] за бавната промяна на познати-
те до болка стереотипи.

На въпроса „Кой е добрият учител?“ – могат да се чуят следните отговори:
  Има доверие в потенциала, заложен у ученика.
  Уважава личността на ученика. Вижда положителното и го поощрява.
  Отделя време за индивидуална работа с ученика, за да му помогне да разбере определено учебно-

то съдържание. „Ако не съм разбрал нещо, ми го обяснява.“
  Включва ученика в олимпиади (форми за външно доказване).
  На родителските срещи предлага на родителя информация за успехите на ученика.

Ученикът има осъзнати и мотивирани очаквания за работата на учителя, описани в термините 
„подкрепа“, „разбиране“, „уважение“ и „поощрение“, които всъщност са термините на новата обра-
зователна парадигма за личностно ориентиран образователен процес.

Интересно за нас като изследователи е да се разбере как един мотивиран за учене ученик си пред-
ставя „добрия“ учител. Най-важните качества, описващи „добрия“ учител от гледна точка на уче-
ника, един от основните актьори на образователната система, са уменията на учителя да:

  вярва в потенциала на ученика;
  поощрява постиженията и напредъка, което ще мотивира ученика за неговата по-нататъшна 

активност в учебния процес;
  толерира всички ученици;
  обяснява и обучава с търпение; 
  обръща внимание на учениците;
  умее да се шегува.

В очертаните шест качества, определящи „добрия“ учител, откриваме преди всичко образа на 
човек, хуманист и професионалист, който възприема ученика по същия начин. Ученикът преди всич-
ко като човешко същество с типична индивидуалност и своеобразен начин на учене, личност с опре-
делен потенциал. Всъщност дали тези качества, които ученикът би искал да припознае в учителя си, 
са нереални и недостижими? Но за какво друго е необходим учителят в класната стая, ако не имен-
но за това, да подкрепи една развиваща се детска личност? Защото независимо от възрастта на уче-
ника той има нужда от учител, за да го учи. Затова са необясними ситуации, при които ученикът 
се чувства незабелязан и отхвърлен от учителя. Когато той сам трябва да се справя (самообучава) 
с материала, който не разбира, когато търси възможност, за да се докаже пред учителя и да привле-
че неговото внимание.

Съвсем естествено е да се разбере какво мисли ученикът за себе си. Така на въпроса „Кой е добри-
ят ученик?“ спонтанно нарисуваният образ е на ученика, който умее да учи, да играе и да помага вкъ-
щи. Всъщност значението на играта като генеративен източник на алтруизъм и творчество, на са-
мопознание, самоусъвършенстване и себеутвърждаване включва периода от предучилищна възраст 
до 14-ата година.

Може да се обобщи, че очакванията от учителя на мотивирания да има знания и да трупа опит в учи-
лище могат да бъдат групирани около темата за качественото обучение, подпомагане развиването на по-
тенциала на ученика, уважение на индивидуалните темпове на учене.

Четвъртият тематичен акцент е очертан от реалиите и очакванията на родителя от учителя. 
Като един от трите партньори в образователната система, мнението на родителя, независимо в 
коя институция на образователната система е детето му, е изключително полезно. По принцип се 
знае, че българският родител дава „мило и драго“ неговото дете да бъде здраво, добре гледано, възпи-
тавано и обучавано, да има физическо и психическо благополучие. При този вид очаквания родителят 
влиза в друг вид ролеви отношения – на изискващ, проверяващ и наставляващ работата на учите-
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ля, понякога и на институцията. Този вид отношения, характерни за периода на прехода, са по-ско-
ро стереотипни и не работещи, отколкото работещи и сътрудничещи. 

Съвременният български родител, приел своите отговорности на ролята, в повечето случаи се 
характеризира с активност, инициативност и кооперативност спрямо институцията, в която е 
неговото дете – детска градина или училище. Представени са три видеоразказа [3] на родители. Два 
от тях се отнасят до учителя в детската градина и единият е на родител на дете в средна училищ-
на степен.

И така, кое е на-важно за родителя на дете, което посещава детска градина:
  Обичта на учителката;
  Професионализмът на учителя в ежедневната работа; 
  Различните видове учители;

Очаквания на родителя от детската градина:
  Да има обща цел между родителя и учителя и тя да бъде в името и за доброто на детето;
  Да стимулира детското развитие;
  Да оценява обективно развитието и напредъка на детето.

За родителя на детето – ученик в средна училищна степен, е важно то да чувства, че е в добро 
училище с добри учители. Годините на прехода и продължаващата реформа в образователната сис-
тема променят и „мярата“ за доброто училище и затрудняват условията за стабилизиране на на-
предъка. И въпреки всичко училището се опитва да има подреден образователен процес, да създава 
подкрепяща образователна и духовна среда. Според мнението на родителя в своето ежедневие учи-
телят среща трудности от различен характер, като например: големият брой деца в класната стая; 
изискването за личностно ориентиран образователен процес и различията на децата; потребност 
от нови ефективни форми за обратна връзка между учителя и родителя.

В заключение, може да се обобщи, че изразените от родители мнения и оценки и техните очаква-
ния от учителя в детската градина и училището са информативно ценни и оптимистични по от-
ношение на промените в образователните институции.

Петият тематичен акцент е очертан от феминизирането на професията „учител“. Интересна и 
провокираща е позицията на единствения мъж педагог, който работи в детски ясли в София. Той из-
разява своето категорично мнение за обективното състояние със загриженост и тревожност. От-
съствието на мъже в сферата на образованието, макар и обяснимо донякъде, е неефективно за пълно-
ценното детско развитие, което предпоставя пълния модел „мама, татко и аз“. Очаква се реализира-
нето на този модел в детската ясла да има подобен балансиращ ефект – „госпожа/и, господин и аз“. 

От друга страна са очертани още два важни момента в работата на детската ясла, първият – 
свързан с уменията за екипна работа и професионалното единство, и вторият – за отговорността 
на възрастните пред децата.

Наративът на различните партньори на съвременния учител в образователната система очер-
тава изисквания към неговия професионален и личностен образ, изпъстрена картография на съвремен-
ните качества, както и на различните стереотипи. Именно тези духовно-интелектуални и емоци-
онално-ценностни монолози дават оптимизъм, че независимо от по-бавните темпове на процеса на 
промяна тя е започнала и е необратима.

Събраните различни мнения и очаквания оформят образ на учителя, очакван от ученици и роди-
тели – личност с авторитет, висок професионализъм и общочовешки ценности.
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Радослав Пенев, Любослава Пенева
СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНПП, гр. София

ЕТНОПРОЕКЦИИ НА ФАКТОРИТЕ, ПРОВОКИРАЩИ АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ В 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В доклада са представени резултати и изводи от изследване на феномена „агресия“ в предучилищна въз-
раст:

  Фактори, провокиращи агресивно поведение – сумарни характеристики на контингента от респон-
денти;

  Фактори, провокиращи агресивно поведение – устойчиви параметри и проективни тенденции в 
контекста на етническата диференциация на респондентите.

 
Увод
Налице са две различни гледни точки за влиянието на агресията върху развитието в детството, 

пубертета и юношеството:
  Наблюдението на реално и виртуално насилие или неговото въображаемо извършване води до 

косвено задоволяване на желанието за агресия и съответно, до неговото отслабване; 
  Наблюдаваните образци на агресия от средствата за масова комуникация, в семейната среда, 

от връстниците и по-широкото социално обкръжение провокират желание за налагане, доми-
ниране, себедоказване и самоутвърждаване с всички средства, за пренебрегване и игнориране по-
требностите на другите отначало в игрово-познавателен /подражание на модели на агресивно 
поведение/, а впоследствие и в реално-технологичен план /изпробване на възможностите и мо-
делиране на взаимоотношенията по социално неприемливи начини/.

Разликата в тези интерпретации за ролята на факторите от социално-педагогическата сис-
тема в продуцирането, туширането и превенцията на агресивните прояви е в експерименталната 
обосновка на посочените хипотези, т.е. в наличието на изследвания, доказващи пряката зависимост 
и проекцията на агресивните модели на поведение от семейството, и средствата за масова комуни-
кация върху съвременните деца.

  Типът семейство и моделите на родителско поведение оказват базисно влияние върху ценност-
ните ориентации и развитието на децата в продължение на целия жизнен път на човека. Въз-
приемайки непосредственото влияние на семейството, детето усвоява социален опит, който 
продължава да развива както самостоятелно, така и за дълъг период от време чрез отношения-
та с родителите си – Erikson, 1963, 1990; White, 1975; Baumrind, 1980, Ginnot, 1982. [1; 2; 3].

  Развитието на децата се осъществява под влиянието на огромно количество от постоянно 
променящи се вътрешни и външни фактори, сред които най-пряко въздействие върху детето 
оказва семейната микросистема – Bronfenbrenner, 1977. [3; 4].

  Eмоционално-личностният характер на семейната среда e основно условие за придобиване от 
детето на /не/устойчива идентичност и „емоционална интелигентност“ – Guituni, 2003. [2].

  Моделите на родителско поведение са от съществено значение за формиране на детето като 
личност. Съвременното дете е подложено на инвазия от деформации в семейната структу-
ра и сферата на съпружеските интеракции, които неминуемо оказват влияние върху предста-
вите му за „картината на света“, в която деструктивните процеси заемат значително мяс-
то – Шнейдер, 2000; [10]. 

  Проблемното поведение в детството, в резултат на фрустрации под влияние на авторитар-
ни или индиферентни родители, се задълбочава в зряла възраст – Caspi, Elder, 1988; Wenar, 1990. [4].

  Децата, които не са възпитавани от своите родители в начини за сдържане и адекватно изра-
зяване на емоциите и конкретно гнева, рискуват да бъдат социално изолирани от връстници-
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те си, /Kopp, 1989/, а впоследствие – да се задържат на постоянна работа и да съхранят брака 
си – Caspi, Elder, Bemm,1987. [4].

  Агресията обикновено се увеличава в ранна предучилищна възраст и бележи спад в края на пред-
училищния период, благодарение на нарасналата способност на децата да разрешават по неа-
гресивни начини конфликтите между тях /Parke, Slahy, 1983; Shantz, 1987/ и развитието на про-
социално поведение – Zaahn-Waxler, Smith, 1992. Основен фактор за появата и развитието на 
агресията и просоциалното поведение е семейството – блокирането на детските потребно-
сти, наказанията, агресивните родителски модели на поведение са преки причини за агресивни 
прояви в предучилищна възраст и същевременно, косвени такива за реализация на потребност-
та от внимание и стремежът към себедоказване пред възрастни и връстници /Parke, Slahy, 1983; 
Maccoby, 1984/, както и за антисоциално поведение впоследствие – Eisenberg, 1988. [3; 4].

  Одобрението на агресията на децата или туширането й със сила от родителите генерализи-
ра трансформацията й в устойчиво поведение – Patterson, Dishion, 1985; Weiss, Dodge, 1992. [4].

  Насилието в анимационните филми провокира агресивно поведение у децата повече, отколко-
то насилието в игралните филми – А. Bandura, 1958; 1978. [3; 4].

  Изследване на Stanford University /2001/ – Колкото по-малко децата гледат телевизия или играят 
на електронни игри, толкова по-малко агресивни са те. [4].

  Изследване на Birmingham University /2004/ – Насилието в компютърните игри и телевизионни-
те предавания увеличава риска децата да станат агресивни. [4].

  Изследване на University of Pennsylvania /2006/ – Децата, които гледат много телевизия, са по-
склонни да мислят, че светът е подло и опасно място. Те много по-често удрят връстниците 
си и не се подчиняват на възрастните. [4].

  Възприемането на нонконформен позитивен /реален/ възпитателен стил изисква от родители-
те промяна на мисленето в контекста на начина за реализация на целите относно личностно-
то развитие на детето, т.е. избор на възпитателна стратегия, алтернатива на рестриктив-
ната дисциплина – Nelsonn, Daffi, 2002. [5].

За съжаление, проявите на конфликтно, агресивно и аверсивно поведение зачестяват и при деца-
та от предучилищна възраст. Фактори за продуциране на агресивно поведение са ценностите на съ-
временното общество и наблюдаваните образци в реалния живот, екранната социализация и вирту-
алните послания, взаимоотношенията с връстниците и семейството.

Програмна ориентация на изследването
Настоящият доклад представя резултати, отразяващи част от проучване на агресивните про-

яви в детските градини, по проект „Социокултурни характеристики на педагогическата среда“, до-
говор за научни изследвания №141/13.04.2010, реализиран в рамките на научноизследователската дей-
ност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Целта и основните задачи на проекта акцентират върху изследване на актуалния за съвременно-
то общество феномен „агресия“ и са насочени към два приоритетни аспекта:

  Проучване проявите на просоциално поведение и агресия в предучилищна възраст;
  Проучване отношението на съвременното българско семейство към феномена „агресия“.

Изследването се осъществи в периода 04.2010 – 11.2010 в 11 общински детски градини в големи и 
малки населени места в страната, с участието на 1049 деца и 106 учители, анализиращи агресивните 
прояви на всяко дете чрез метода „експертна оценка“.

Основни показатели, характеризиращи резултативните насоки на изследователските акценти 
в доклада:

  Информация за децата и семействата – пол, възраст и етнически произход на децата, струк-
тура на семействата, специфика на населеното място.

  Фактори, провокиращи агресивно поведение – сумарни характеристики на контингента от 
респонденти;

  Фактори, провокиращи агресивно поведение – устойчиви параметри и проективни тенденции 
в контекста на етническата диференциация на респондентите.

Резултати от изследването
Разпределението на конкретните фактори, провокиращи прояви на агресия в предучилищна въз-

раст, е представено в Таблица 1.
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Таблица 1. Фактори, провокиращи агресивни прояви.

ФАКТОРИ

• СЕМЕЙСТВО
• ДЕТСКА ГРАДИНА
• С. М. К.

ПОКАЗАТЕЛИ /РЕЗУЛТАТИ – %

ПОЛ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Всички 
деца

Момче-
та

Моми-
чета

Голям 
град

Средно 
голям 
град

Малък 
град

Село

Авторитарни родители 9,5 8,7 10,4 13,2 15,8 3,9 1,8

Либерални родители 31,9 38,6 25,2 71,0 46,0 15,6 16,0

Жертвоготовни родители 16,7 18,2 13,7 28,9 12,5 17,3 19,1

Ниски очаквания от родителите 11,0 8,7 12,0 13,3 9,2 5,7 11,1

Противоречиви изисквания от 
родителите

17,0 18,2 15,8 17,8 13,2 17,3 19,7

Провокативно поведение на 
връстниците

24,5 24,8 24,2 13,3 14,5 48,0 23,5

Голям брой деца в групите 17,0 19,5 14,5 6,7 29,8 3,8 23,5

Материална база на детската градина 14,8 14,5 15,1 11,1 18,4 1,9 11,7

Средства за масова комуникация 34,4 39,8 29,4 31,2 33,4 37,1 35,3

Факторите са систематизирани в три основни групи и анализът на резултатите е свързан със 
сексуалната диференциация, диференциацията по населени места и структурните форми на фамил-
ната констелация.

§ Модели на родителско поведение и отношение към децата.
   Основни доминанти в тази група, според мнението на учителите, са либерализмът, жертвого-

товността и противоречивите изисквания на съвременните родители към собствените деца, 
особено към момчетата.

   В контекста на спецификата на населеното място, родителите от по-големите населени мес-
та са по-либерални, в сравнение с живущите в по-малките населени места /71,0% в големите 
градове, 46% в градовете до 100 000 души и около 16,0% в малките градове и селата/.

  Либерализмът е по-характерен за нуклеарните, както и за непълните семейства на самотни 
майки. Тази констатация важи и за жертвоготовността, докато авторитаризмът и проти-
воречивите изисквания към детето имат по-високи стойности при разведените родители. 

§ Условия на живот и взаимоотношения в детската градина.
  Експертните оценки включват три основни доминанти – провокативно поведение на връст-

ниците /24,5%/, голям брой деца в групите /17,0%/ и бедна материална база на детските гради-
ни, конкретно – недостиг на образователни материали и играчки /14,8%/.

  Посочените причини не търпят полова диференциация, но като специфика на населеното мяс-
то правят впечатление по-високите стойности на доминантата „провокативно поведение 
на връстниците“ в по-малките населени места. 

  Средства за масова комуникация.
§ Сумарните стойности на оценките на учителите показват, че средствата за масова комуни-

кация са основен фактор за провокиране на агресивни прояви в предучилищна възраст /34,4%/.
§ Това важи най-вече за анимациите, а в контекста на половата диференциация момчетата „об-

щуват“ значително повече с виртуални герои, отколкото момичетата /39,8% срещу 29,4%/.
§ Няма съществени разлики във виртуалното общуване от гледна точка спецификата на населе-

ното място, но все пак трябва да отбележим, че децата от по-малките населени места гледат пове-
че телевизия, в сравнение с връстниците си от големите и средно големите градове, като обяснение-
то за това трябва да се търси по посока наличието /липсата/ на други средства за развлечение и ин-
формация, освен телевизията. 

Етнопроекциите на феномена „семейство“ като фактор и конкретни доминанти в провокира-
нето на агресивни прояви, са представени във Фигура 1. 
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Фигура 1. Етническа диференциация на факторите, провокиращи агресивни прояви: Семейство.

Особеностите в моделите на родителско поведение като потенциални причини за агресивни про-
яви от гледна точка на етническата им диференциация са свързани със следните характеристики:

§ Устойчив параметър е „противоречиви изисквания към детето от страна на родителите“; 
§ Променливи величини в доминантите на фактора „модели на родителско поведение“: 
  Авторитаризмът на родителите, провокиращ агресивни прояви, има по-високи стойности 

при представителите на българския етнос /роми – 5,0% § турци – 8,1% § българи – 14,8%/;
  Либерализмът на родителите е основната доминанта за потенциални агресивни прояви и при 

трите групи и е по-характерен за респондентите от българския и турския етноси /роми – 
29,0% § българи – 36,9% § турци – 40,3%/;

  Жертвоготовността като модел на родителско поведение е по-разпространена при етниче-
ските българи /турци – 10,0% § роми – 16,7% § българи – 23,9%/;

  Ниските очаквания към децата като потенциална предпоставка за агресивни прояви е приори-
тет на родителите от ромския етнос /турци – 4,5% § българи – 8,7% § роми – 20,0%/.

Етнопроекциите в провокирането на агресивни прояви в предучилищна възраст от факторите 
„детска градина“ и средства за „масова комуникация“ са представени във Фигура 2. 
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Фигура 2. Етническа диференциация на факторите, провокиращи агресивни прояви: Детска градина и 
виртуални послания.
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§ Променливи етноспецифики в доминантите на фактора „условия на живот и взаимоотноше-
ния в детската градина“: 

  Провокативното поведение на връстниците е потенциална причина за агресивни прояви при 
24,5% от всички деца, като тази констатация се отнася най-вече за децата от турски етни-
чески произход /роми –22,0% § българи – 23,1% § турци – 28,4%/;

  Големият брой деца в групите на детските градини провокира агресивни прояви най-вече при 
децата от български етнически произход /роми – 7,0% § турци – 17,5% § българи – 25,7%/;

  Материалната база на детските градини създава предпоставки за агресивни прояви най-вече 
при децата от турския етнос /роми – 10,0% § българи – 10,8% § турци – 23,9%/.

§ Етноспецификите във влиянието на фактора „средства за масова комуникация“ върху агресив-
ното поведение на децата от предучилищна възраст извеждат приоритета на българския етнос в 
повлияването и демонстрацията на агресивни модели на поведение, особено под въздействието на 
анимации /роми – 28,4% § турци – 33,9% § българи – 40,9%/.

Изводи
§ Факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст са моделите на родител-

ско поведение и отношение към децата /либерализъм, жертвоготовност, противоречиви изисква-
ния на родителите към децата/, условията на живот и взаимоотношения в детската градина /про-
вокативно поведение на връстниците, голям брой деца в групите, бедна материална база на детски-
те градини/ и средствата за масова комуникация.

§ Класификацията на основните фактори, провокиращи агресивни прояви, в контекста на етни-
ческата им диференциация, се характеризира със следните специфики:

  Особености в моделите на родителско поведение.
  Характеристиката „противоречивите изисквания на родителите към децата“ не се от-

личава със съществени различия при семействата, представители на българския, турския и 
ромския етноси; 

  Специфики на етнодиференциация в моделите на родителско поведение са авторитари-
змът на родителите, имащ по-високи стойности при българския етнос, либерализмът на ро-
дителите – основна доминанта за потенциални агресивни прояви и при трите групи деца, но 
малко по-характерен за семействата от българския и турския етноси, жертвоготовността – 
по-разпространена при родителите на децата – етнически българи и ниските очаквания към 
децата като потенциална предпоставка за агресивни прояви – приоритет на семействата от 
ромския етнос; 

  Условия на живот и взаимоотношения в детската градина. 
  Устойчив параметър е провокативното поведение на връстниците; 
  Променливите величини се отнасят до характеристиките „голям брой деца в групите на 

детските градини“, провокиращ агресивни прояви най-вече при децата от български етнически 
произход и „материална база на детските градини“, създаващ предпоставки за агресивни проя-
ви най-вече при децата от турския етнос;

  Средствата за масова комуникация са основният фактор, провокираш агресивни прояви в пре-
дучилищна възраст и при трите етногрупи, като тази констатация важи повече за децата, 
представителите на българския етнос.

§ Проучването на факторите, провокиращи агресивни прояви у децата от предучилищна въз-
раст в контекста на етническата им диференциация е предпоставка за оптимизация на процеса на 
семейно възпитание и образователно-възпитателния процес в детската градина чрез разработване 
на образователно съдържание и приложение на интерактивни технологии за педагогическо образова-
ние на родителите.
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ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА 
ПЕДАГОГИКА В ПРОЦЕСА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ОБУЧЕНИЕ

В настоящата статия се разглеждат някои основни компетентности, които университeтското об-
разование залага при практическото обучение на бъдещите социални педагози в контекста на ученето през 
целия живот. Анализират се социалните компетенции и умения, необходими на студентите за бъдеща 
ефективна работа с лица и групи, нуждаещи се от социално-педагогическа подкрепа 

Социалната политика е една от най-динамично развиващите се области в България през послед-
ните години. Сега осъществяваната и предстоящата деинституционализация на социални инсти-
туции, предлагащи нов вид резидентни и съпътстващи услуги на лица, групи и общности, които да 
заменят институционалната грижа, отваря нови възможности за практикуване на професии като 
„социален педагог“, „социален работник“ и други близки и допълващи ги. 

Тези реалности представляват ново предизвикателство пред образованието и подготовката на 
бъдещи социални педагози. 

В настоящата статия разглеждаме някои основни компетентности, които университeтско-
то образование залага при практическото обучение на бъдещите социални педагози в контекста на 
ученето през целия живот. Разглеждаме социалните компетенции и умения, необходими на студен-
тите за бъдеща ефективна работа с лица и групи, нуждаещи се от социално-педагогическа подкрепа. 

Социалната педагогика като теория и практика е функция на социалните промени, от една стра-
на. От друга, тя стимулира тези промени. Поради динамични промени в сферата на образованието 
за възрастни са необходими своевременни адекватни промени в съдържанието му и в образовател-
ните технологии, така че то да отговаря на обявените цели. В този контекст университетско-
то образование на социални педагози е насочено към подготовката им за работа в среда с многоброй-
ни и сложни взаимодействия между хората. Мисията му е да даде възможност на всички хора да раз-
вият пълния си потенциал, да подобряват качеството на своя живот и да предотвратяват поява-
та на нефункционалност. Професията на социалния педагог е с акцент върху решаването на пробле-
ми и подпомагането на позитивни промени в социалната среда. В този смисъл, социалните педагози 
са фактори, които водят до промяна в обществото и живота на индивидите, семействата и общ-
ностите, с които те работят. 

Според К. Спасов ефектът от функционирането на социалните системи и организации в най-го-
ляма степен зависи от социалните педагози и работници – аналитични и приложни специалисти.То й 
смята, че „социалният педагог е интердисциплинна професия, обединяваща основни знания и умения 
от много други професии, които са насочени към възпитанието и развитието на човека“ [3].Тя въз-
никва от необходимостта за посредничество между отделните индивиди и социални групи, от една 
страна и социалните системи, дейности и организации, от друга. 

М. Йорданова определя следните андрагогически изисквания към организацията на обучението. 
За повечето от студентите образованието не е цел, а средство за постигане на целта, т.е. придо-
биване на конкретна професионална квалификация. Затова една от основните задачи на обучението 
е да ги подготви сами да вземат решение за собственото учене, да поемат отговорност, да търсят 
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и генерират нови идеи, да усвояват и прилагат в специфичните дейности теоретичните знания и 
практически умения [1] .

Това, според нея, налага организацията на учебната работа в университетската подготовка на 
социални педагози да се отчитат специфичните особености на ученето при възрастните, а именно:

  То е когнитивен процес, но се влияе от емоции, настроения, чувства, предразсъдъци, предвари-
телни нагласи.

  В рамките на учебния процес всички – и преподаватели, и студенти се учат и носят еднаква 
отговорност за собственото си учене.

  Всяка нова информация се свързва с налични знания и опит и има различна стойност за отдел-
ните студенти.

  Микроклиматът подпомага ефективността на учене.
  Непрекъснатото оценяване и самооценяване са важни фактори за напредъка на студентите.
  Контролът и отговорността в обучението да са балансирани т.е. делегирането на по-голяма 

отговорност на студентите да бъде добре премерена, съобразно другите елементи на учеб-
ния процес.

  Обратната връзка е от решаващите фактори за ритмично и пълноценно протичане на учеб-
ния процес.

Що се отнася до практическата подготовка на студентите, тя се опира на научни, теоретични 
знания и се организира в педагогическа среда, адекватна на закономерностите на поетапното форми-
ране на практически умения, навици и опит. А учебният процес трябва да формира не само професи-
онална компетентност, но и да мотивира студентите за активна самостоятелна работа, да пови-
шава професионалния и познавателен интерес, гаранция за бъдещо самоусъвършенстване [1].

Базирайки се на тези теоретични основания и на опита от организацията, провеждането и ана-
лиза на практическото обучение на студенти – социални педагози, бихме могли да сведем необходи-
мите компетенции до следните:

  Да води разговор, да установява контакт с лица и групи.
  Да засилва доверието към себе си, да играе, да маневрира между засегнатите, да събужда желание 

за активизиране на действията.
  Да изработва и реализира планове, проекти и програми – да умее да планира, да изготвя прото-

коли за наблюдение, да фишира наблюдаваното, да анализира и прави изводи. 
  Да умее да дефинира потребностите от социално-педагогическа подкрепа с оглед на норматив-

ната уредба.
  Умения помага на лица и групи да се справят сами със собствените чувства и проблеми Да из-

граждане на партньорски отношения с тях.
  Да владеят ситуацията, без да налагат своето мнение. 
  Да развиват умения за получаване и използване на информацията.
  Желание за активизиране на действията.
  Развитие на подходящо социално поведение в ежедневните транзакции, изучаване на нагласи за 

работа и поведение.
  Умения за водене на дискусии по ежедневните проблеми пред които са изправени контакт със 

социалната среда, отглеждането на подобно поведение да се избегнат тези проблеми. 
Тези компетенции могат да се добият по-скоро чрез симулативни, ролеви и делови игри и решава-

не на казуси, отколкото чрез строго структуриран образователен подход.
За формиране та тези компетенции обаче не са достатъчни само теоретичните знания и уме-

ния, а практика в реални работни условия. Именно в практиката се осъществява оптималният син-
тез между отделните етапи и пластове на професионалната подготовка.

Социалните компетенции не са лесно измерими. Също трудно е и диагностицирането на резул-
татите от обучението в тях, тъй като те често се тренират в процеса на неформалното образо-
вание. 

Социално-педагогическата дейност, която формира посочените и още други компетенции, тряб-
ва да се фокусира върху бариерите, неравенството и несправедливостите, които съществуват в об-
ществото, върху формирането на умения за справяне в периоди на кризи и извънредни ситуации, 
както и с ежедневни индивидуални и социални проблеми.

 Социално-педагогическата дейност използва набор от умения, техники и дейности, които са в 
съответствие с холистичния фокус върху хората, както и върху тяхната среда, сътрудничество и 
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адаптирането в групата и усвояването на умения, необходими за ежедневен контакт в общността. 
Въпреки, че цялостният характер на социално-педагогическата дейност има глобален характер, 

приоритетите на практиката й варират в зависимост от това в коя страна и време се прилагат, 
като са зависими от определени културни, исторически и социално-икономически параметри.

Сложността на работната среда и концепцията на заетостта предполагат гъвкавост и изис-
кват повече умения и инициативност. За да не бъдат изключени от пазара на труда, бъдещите соци-
ални педагози трябва да се справят с липсата на опит чрез придобиване на разгледаните компетент-
ности, а също и чрез запознаване с добри практики. Инвестицията в развитието на човешките уме-
ния и компетенции в контекста на ученето през целия живот, успоредно с развитието на същест-
вуващите знания, са движещата сила при оформянето на новия модел на развитие. 
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доц. д-р Силвия Цветанска
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, гр. София

МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ –
КОМУНИКАЦИОННИ АСПЕКТИ

Докладът представя някои идеи за мотивиране на учениците за активно учене. Акцентира се върху 
възможностите на педагогическото общуване за изграждане на ефективно взаимодействие на учителя с 
учениците, което насърчава учебните постижения. На основата на базисни концепции от психологията 
за мотивацията за учене се изясняват ключовите фактори, оказващи влияние върху равнището на мо-
тивация на учениците в училище. Описват се конкретни подходи и техники, чрез които учителят мо-
же да мотивира своите ученици. Разглеждат се следните аспекти на общуването, които имат мотиви-
ращ ефект:

  Излъчване на насърчаващи послания към учениците – тип „Аз мога“; „Аз вярвам“; „Аз искам“;
  Подаване на мотивираща обратна връзка от учителя към учениците;
  Рефлексивно слушане и проявяване на емпатия;
  Конструктивна критика, основана на постиженията, а не на дефицитите;
  Провокиране на интереса чрез емоционално въздействащи вербални изяви;
  Споделяне вместо информиране
  Диалогичност вместо поучаване
  Убеждаване вместо принуждаване
  Поощряване вместо наказване

Проблемът за мотивирането на учениците за постижения се разглежда в контекста на създаването 
на мотивираща среда за учене, в която с учениците се комуникират учебните цели и се търси споделена 
отговорност за тяхното постигане чрез включване в интерактивни учебни дейности. Постиженията на 
учениците се разглеждат като възможност за обсъждане и осъзнаване на силните страни и на резултати-
те от вложените усилия, а не като сумативно (количествено) оценяване, насочено към сравняване между 
учениците. По този начин интензивното общуване между учителя и учениците в класната стая стиму-
лира прехода от външна към вътрешна мотивация за учене.
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Проблемът за мотивацията на учениците за учене не е нов за педагогическата теория, нито за 
практиката. Нови са проявленията на проблема днес и проекциите му върху атмосферата в класна-
та стая и резултатите от обучението. Изследванията в педагогическата психология в световен 
мащаб показват, че мотивацията на учениците за постижения е зависима от множество фактори, 
които не се свързват само с желанието да ученика да учи или с интереса му към учебното съдържа-
ние. Мотивирането е сложен процес, който се отнася до очакванията на учителя за постиженията 
на ученика, до готовността му да поставя високи учебни цели и да проследява напредъка при тях-
ното постигане, както и до умението на учителя да общува като окуражава учениците, че могат и 
ще успеят да постигнат целите. Затова е необходимо по различен начин да се интерпретира роля-
та на учителя, като се обосноват нови подходи, чрез които той може да влияе върху мотивацията 
на съвременните ученици. Настоящата статия е опит да се представят точно такива конкретни 
педагогически подходи за мотивиране на учениците за успех, които се основават на комуникацион-
ни техники и показват как комуникацията на учителя с учениците може да има мотивиращ ефект.

I. СЪЩНОСТ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ
Мотивацията е вътрешен процес, който стимулира и активизира поведението на ученика и го 

кара да полага усилия, за да научава нови неща и да развива уменията си. Фундаменталният въпрос, 
който всички психологически теории за мотивацията поставят е кое кара ученикът да учи и съот-
ветно на това как учителят може да усили желанието за учене. Учениците, при които източникът 
на мотивация е външен, най-силно се влияят от оценките на учителя или изискванията на родите-
лите. Те учат, за да удовлетворят очакванията на другите или защото се чувстват принудени под 
натиска на изискванията на възрастните. Обикновено ученето като дейност не им доставя удо-
волствие, а удовлетворението идва от получената крайна оценка и избягването на провала. При тях 
ученето е резултат или от външна принуда или от външно възнаграждение под формата на оценка, 
похвала, награда. За учениците с вътрешна мотивация влагането на усилия в ученето е осъзнат про-
цес, който се контролира от самите тях – от целите им, стремежите за справяне с нови предизви-
кателства или от желанието им за успех чрез по-висока компетентност. За тях високата оценка 
при изпитването в клас не е цел, а резултат от вложените усилия и показател за моментното ни-
во на справяне. Учениците с присъща вътрешна мотивация се вдъхновяват от самия процес на уче-
не, защото учебната дейност им е интересна и създава приятни емоции. Отношението към учене-
то като дейност е ключов фактор за характера на мотивацията. Когато отношението към учене-
то е негативно, то рязко спада и равнището на мотивация за учене. 

Мотивацията за постижения е специфичен тип мотивация, свързана със стремежа към успех ка-
то мотив с особена важност. Тя е обоснована най-напред от Д. Макклелънд, който в своята теория 
описва два типа ученици [4, с. 352]:

  Ученици с висока мотивация за постижение – ориентирани към целите и съответно към нат-
рупване на знания и умения;

  Ученици с мотивация за избягване на неуспех – ориентирани към изпълнението или към това да 
не се представят лошо.

Ориентираните към целите ученици, когато се изправят пред трудна задача, се амбицират да 
продължат да опитват докато постигнат успех и така постиженията им се подобряват. За разли-
ка от тях, учениците, мотивирани да избягват неуспеха, избират или много трудни или прекалено 
лесни задачи, за да си докажат че могат или пък да обяснят неуспеха с прекалената трудност на за-
дачата. Много често този тип ученици развиват синдром на заучената безпомощност и възприе-
мат себе си като неуспешни при всяка ситуация. Неуспехът се обяснява с трайна тенденция към не-
ефективност: „Провалям се, защото съм глупав и това означава, че винаги ще се провалям“ [3, с. 408].

Мотивираните за постижения ученици не само искат, но и очакват да успеят. Високите очаква-
ния към собствените възможности са съпроводени с увереност, че си заслужава да се вложат усилия, 
защото това ще доведе до успешен резултат. Като цяло тази нагласа става предпоставка и за ви-
сок успех в училище. Няма категорични данни дали силната мотивация за постижения води до успех 
в училище или обратно – успехът в училище усилва мотивацията за нови постижения. Изследовате-
лите приемат, че тези два фактора взаимно се обуславят – успехът поражда желание за още успехи, 
а неуспехът демотивира [3, с. 404]. Страхът от провал става източник на засилена тревожност у 
учениците, която в последствие се превръща в бариера за ученето. И така постепенно учебната дей-
ност губи своята привлекателност, защото се свързва главно с негативни емоции и преживявания 
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на неуспех. Съвременни изследвания в български образователен контекст потвърждават тази взаи-
мовръзка, като я конкретизират във възрастов план. Резултатите от проучване Л. Десев и С. Брик 
[2] показват, че в началната училищна възраст преобладава положително отношение към ученето и 
съответно на това мотивацията за постижения е най-висока. В средната училищна възраст се забе-
лязват първите признаци на загуба на интерес към ученето, а в горен курс вече отчетливо е налице 
отрицателно отношение. В основата на тази промяна стои отслабващата мотивация за постиже-
ние у голяма част от учениците, която според данните се основава на страха от неуспех [2, с. 301]. С 
нарастване на възрастта спада и равнището на креативност на учениците [2, с. 318]. Като цяло кре-
ативните задачи благоприятстват развитието на вътрешна мотивация. Те биха имали мотивиращ 
ефект само когато са представени от учителя като предизвикателство за преодоляване на трудно-
сти в процеса на обучението или за надхвърляне на собствените възможности. В противен случай, а-
ко решаването на по-трудни задачи се обвърже с обещание за награда или висока оценка, това не во-
ди непременно до успех, а по-скоро до блокиране на активността заради страх от несправяне със за-
дачата и нисък краен резултат. Ето защо от особена важност е начинът по който учителят ко-
муникира с учениците смисъла и характера на учебната дейност, за да постигне мотивиращ ефект.

II. СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВИРАЩА СРЕДА ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ В 
КЛАСНАТА СТАЯ

Мотивиращата среда за учене се отнася до създаване на цялостен контекст в класната стая, в 
който целите, съдържанието, методите на обучение и взаимоотношенията между учителя и уче-
ниците са обвързани хомогенно, така че да внушават послания от типа: „Искам да уча“, вместо: „Ти 
трябва да учиш“. Какво може да направи учителя, за да постигне подобни послания с мотивиращ 
ефект – ето някои практически решения.

  Споделени цели – споделена отговорност за резултатите от ученето
Обсъждането на целите на обучението с учениците и въвличането им в процеса на тяхното из-

пълнение ги прави отговорни за резултатите от обучението. Участието на учениците в планиране-
то на стъпките за постигането на целите и осмислянето на това към какво се стремим заедно и как 
можем да го постигнем ги прави ангажирани и към качеството на изпълнението. Чрез споделянето на 
целите учениците се улесняват в откриването на смисъла на ученето и се възприемат като парт-
ньори на учителя в една обща дейност. Целенасочените учители ориентират действията си спря-
мо следните опорни въпроси: [3, с. 419-421]

  Какво се опитвам да постигна? 
  Какви са релевантните преживявания и потребности на моите ученици? 
  С какви подходи и материали разполагам, за да предизвикам всеки ученик? 
  Как ще знам дали и кога да променя стратегията си или да модифицирам преподаването?
  Каква информация ще приема като доказателство, че учениците ми и аз постигаме успех?

Целевото планиране и обсъждане с учениците на учебните цели позволява на учителя да избере 
най-адекватните подходи за мотивиране на учениците и да ги въвлече в изпълнението на задачи, ко-
ито съответстват на тяхното познавателно равнище, изискват усилия, но демонстрират на уче-
ниците, че успехът е достижим.

  Подаване на насърчаваща обратна връзка към учениците
Обратната връзка на учителя към учениците е един от най-действените механизми за мотиви-

ране със средствата на общуването в часа. Обратната връзка не е оценка, нито коментар или кри-
тика. Тя е споделяне на впечатленията на учителя за това как се справя ученика и доколко постиже-
нията му отговарят на неговите моментни възможности. Обратната връзка е качествена оценка, 
насока за промяна, затова тя трябва да се дава редовно, веднага след проявата на ученика и да отбе-
лязва вложените усилия в представянето, както и къде се открива потенциал за развитие. Обратна-
та връзка може да съдържа критика, но важното е тя е базирана на постиженията, а не на дефици-
тите на ученика и да ориентира във възможностите за по-добро представяне. Задължително е обра-
тната връзка да бъде искрена, да отразява точно постиженията на ученика, без да съдържа похвали 
за малко вложени усилия. Същевременно обаче тя трябва да бъде дозирана и насърчаваща – да съдър-
жа и положителни отзиви според правилото „три към едно: три позитивни впечатления срещу ед-
но критично“ [1, с. 96].

  Приложение на активни стратегии на обучение
Използването на откривателски задачи, които събуждат интереса и любопитството на учени-



73

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ

ците и въвличат в учене чрез решаване на проблеми, свързани с реалния живот действат мотивира-
що. За съжаление данните за предпочитанията на учителите у нас към интерактивните методи на 
обучение не са особено оптимистични. Според резултатите от международното изследване за пре-
подаване и учене TALIS на Организацията за икономическо сътрудничество в България преобладава 
използването на пасивни стратегии на обучение [5]. Сравнителният анализ на преподавателските 
практики в 23 страни показва, че България е на трето място по подкрепа на пасивното учене [5, с. 
27]. Относително нисък е процентът на приложение на творческите пректики – работа по проек-
ти, дебати, създаване на продукти и др. Разбира се, тези факти намират своето обяснение в образо-
вателните традиции, в претовареното учебно съдържание и в начина на подготовка на учителите, 
но очевидно е, че е необходима промяна, ако искаме да активираме учениците за постижения.

  Диалогичност вместо поучаване
Мотивиращ ефект за учениците имат уменията на учителя да слуша рефлексивно и да проявя-

ва емпатия. Диалогичното общуване се основава на избягването на морализаторстването, заплахи-
те и наказанията, за сметка на споделянето на вдъхновяващи примери за успели хора и за ползата от 
ученето.

Целта на тези комуникативни стратегии за насърчаване на учениците е да се промени фокусът 
от количествената оценка на знанията към вътрешния локус на контрола и осмисляне на собстве-
ните усилия, които стоят зад определено постижение. В този план използването на награди и дру-
ги външни стимули няма особено силен ефект върху мотивацията за постижение или най-малкото 
влиянието им е временно. Основното послание на учителя в мотивиращата за учене класна стая е 
„ти можеш“, разбирано като поощрение на реално демонстрираната промяна, колкото и да е малка, 
без постижението на ученика да се сравнява с това на останалите или с общоприет еталон. По то-
зи начин мотивацията нараства не заради похвалата, че ученикът учи така както учителят иска, а 
е резултат от насърчаването на вложените усилия.
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БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ – ТРАДИЦИИ, 
РЕАЛНОСТИ, ПРОГНОЗИ

Обучението и квалификацията на учителите е важен проблем за всеки етап от развитието на педаго-
гическата наука. От правилното решение на този проблем зависи до голяма степен качеството на образо-
ванието. Това е както образователен, така и социално значителен проблем. Статията представя изслед-
ване на българския модел за обучение и квалификация на учителите в контекста на националните тради-
ции и европейските насоки в тази област.

Една от безспорните педагогически истини, която е характерна за всички исторически периоди и 
не се нуждае от доказателства е, че качеството на обучението в училище зависи от подготовката 
на учителите. Спецификата на социално-икономическата ситуация в България, държавната поли-
тика в областта на образованието, развитието на педагогическата теория и практика дават осно-
вания да се обособят няколко етапа в изграждането на система за професионална подготовка и ква-
лификация на учителите. 
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Изследването има за цел да изведе някои особености на българския модел за подготовка на учите-
ли, който продължава да носи белези от възрожденски традиции и отминали периоди от развитие-
то на образованието ни, но все повече придобива европейски облик и едновременно с това има задача-
та да запази националната идентичност на българския учител и образование. Проучването на сим-
биозата между минало, настояще и бъдеще по отношение на професионалната подготовка на учи-
телите внася яснота в нейния съвременен модел и в перспективите за развитието на образовател-
ната система като цяло. 

Методи на изследването са теоретичен и сравнителен анализ, теоретична реконструкция, есе 
„Учителят в миналото, настоящето и бъдещето“, дискусия „Професионални роли на учителя през 
2020 година“. На случаен принцип общо са изследвани 100 учители от всички етапи на образовател-
ната система, които притежават различен професионален опит и квалификация.

През периода от 1878 г. до 1944 г. в България се утвърждават норми за професионалната подго-
товка на учителите, изисквания към техния нравствен облик и здравословно състояние. Норматив-
ната база през посочения период регламентира:

  единни правила за подготовка на учители;
  изисквания към първоначалното образование на учителите, както и основни форми за тяхна-

та квалификация – курсове, събори, дружества, специализирани библиотеки, лектории, конфе-
ренции, запознаване с добри практики зад граница;

  отпускане на стипендии за повишаване на образованието и квалификацията на учителите 
както в България, така и зад граница;

  въвеждане на система за заплащане на труда чрез диференциране на учителите по образование, 
стаж, квалификация;

  приемане продължителността на работа в образователната система /педагогическия стаж / 
като основен критерий за по-високо заплащане и възможности за квалификация [2]. 

От 1944 г. до 1989 г. се изгражда централизирана система за подготовка и квалификация на 
учителите. Първоначалната им подготовка се осъществява в педагогически училища, полувисши ин-
ститути, висши училища и университети. В системата за квалификация централно място заемат, 
създадените през 50-те години на ХХ в., институти за следдипломна квалификация на учителите, 
които са самостоятелни звена. По този начин през посочения период се обособяват две относител-
но самостоятелни системи – за базисна подготовка и за продължаваща квалификация. Както цяла-
та педагогическа теория и практика, така и подготовката и квалификацията на учителите са сил-
но повлияни от съветския опит.

След социално-икономическите промени през 1989 г. започва реформиране на модела за подготов-
ка на учители чрез опити за децентрализирането му, но в рамките на нормативни предписания на 
национално, регионално и местно ниво. Динамичните промени в образователната ситуация от края 
на ХХ в. и първото десетилетие на ХХI в. разширяват значително нормативната база за подготовка 
и квалификация на учителите. Освен Закона за народна просвета (1991) и Правилника за неговото 
приложение тя включва:

  Кодекс на труда (1990); 
  Закон за висшето образование (1997); 
  Закон за степента на образование, общобразователния минимум и учебния план (1999); 
  Закон за професионалното образование и обучение (1999); 
  Постановление №125 на МС от 24 юни 2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите 

на висше образование и професионалните направления; 
  Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация 

„учител“, приета с постановление на МС от 17 април 1997 г; 
  Инструкция №2 от 29 юли 1994 г. за изисквания за заемане на длъжността „учител“ 

или „възпитател“ съобразно придобито образование, професионална квалификация и 
правоспособност, актуализирана от 17 септември 1997 г.;

  Наредба №5 на МОН от 29 декември 1996 г. за условията за повишаване на квалификацията 
за педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на 
професионално-квалификационни степени, актуализирана през 1999 г. [6]. 

Действащата нормативната база дава основание да се твърди, че доминиращият модел за подго-
товка на учители в България е от университетски тип и в него решителна роля имат висшите учи-
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лища. Съществуващите педагогически колежи не са самостоятелни звена, а са основни звена към съот-
ветни университети. Специалистите, завършили колежи, получават образователно-квалификацион-
на степен Професионален бакалавър и обикновено продължават образованието си в следващите степе-
ни Бакалавър и Магистър, каквито са 90% от действащите учители. Безпорен факт е, че през първото 
десетилетие на ХХI в. първоначалната подготовка на българските учители се осъществява във висши 
училища като се спазват единни държавни изисквания, гарантиращи задължителен минимум за подго-
товка на учители. Тази подготовка, обаче се надгражда съобразно ресурсите на конкретния ВУЗ. 

За продължаващата подготовка на педагозите се предпочита понятието „квалификация“. То е 
поставено дори в названията на наредбите и инструкциите, основната част от които са създадени 
през последното десетилетие на ХХ в. Те не отразяват наложилата се след този период терминоло-
гия в страните-членки на Европейския съюз, към които принадлежи и България. Квалификацията на 
учителите отново се провежда във висшите училища под формата на магистърски програми, курсо-
ве за следдипломна квалификация. Дори Департаментите за квалификация на учителите, чиито ос-
новни функции са в посочената област и единствено те при определени условия присъждат профе-
сионално-квалификационните степени (от V до I ПКС) отново са звена към университети. Това без-
спорно прави по-кратък пътя от теорията към практиката, от училището към университета и 
обратно, има условия за изработване на единна стратегия за подготовка на учителите, включваща 
първоначалната (базовата) и продължаващата (надграждащата) подготовка. Това променя в извест-
на степен българският модел за подготовка на учители, защото ние имаме традиция за съществува-
нето на две свързани, но паралелни системи – за подготовка и за квалификация. 

Ситуацията налага не само промяна на терминологията, но и прецизиране на отговорността на 
университетите за учителската квалификация, макар че тя реално се свежда на нивото на педагоги-
ческите факултети или на звената, ангажирани пряко с подготовката на учители. Автономията на 
висшите училища, търсенето на трудовия пазар, спецификата на региона могат да доведат до поя-
ва на множество различни стратегии, политики, реалности. Разбира се, може да се заложи и на тра-
дицията – под ръководството на просветното министерство се приема единна стратегия за подго-
товка на учители (базова и надграждаща, в духа на оптимално съчетаване между национални тради-
ции и европейски насоки), а висшите училища откриват своето място съобразно академичната ав-
тономия, но при регламентирана рамка за квалификацията, както това е при базовата подготовка. 
По този начин ще се ограничи настъпилият хаос от всевъзможни квалификации и документи за тях, 
защото ще се наложи лицензирането/акредитирането им. Тук не става въпрос за сертификати на де-
партаментите и университетските звена за следдипломна квалификация, а за различни инициативи 
на училищни директори и/или университетски преподаватели с различна продължителност и тема-
тичен характер. Така учителите също ще знаят до колко и какви бонуси ще им донесе всяка получена 
квалификация за диференцираното заплащане, а няма само безцелно „да трупат дипломи“. За изграж-
дането на работеща система за подготовка на учители е важно и участието на училищните дирек-
тори – от какви квалификации имат потребност учителите, какви квалификации те подкрепят с 
допълнително възнаграждение, до колко квалификацията е личен и до колко е социален проблем. Прак-
тиката налага да се прекрати съществуващия дисбаланс – учители с много квалификации, но и учи-
тели с дълъг професионален стаж, обаче без квалификации над базовото образование. Добрите наме-
рения на всички партньори в образователния процес няма да бъдат достатъчни без съвременна нор-
мативна база, която да съответства на европейските тенденции в тази област. 

През първото десетилетие на ХХI век в държавите от Европейския съюз се утвърди oбразователен 
подход, основан на компетентности. Той поставя акцента върху крайните резултати от обучението 
и получаването на знания, умения с висока степен на приложимост в реалния живот. В основата 
на този подход е Европейската рамка за ключови компетентности за учене през целия живот. В 
нея са описани осем ключови компетентности, съчетаващи личностни и институционални цели, 
индивидуални и обществени предпоставки за реализация в обществото на знанието. Те са: 

1. Комуникативни компетентности на роден език; 
2. Комуникативни компетентности на чужди езици; 
3. Математическа компетентност и базови компетентности в областта на естествените на-

уки и технологиите; 
4. Компетентности в областта на цифровите технологии; 
5. Компетентности за самостоятелно учене и събиране на информация;
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6. Социални и граждански компетентности; 
7. Инициативност и предприемачество; 
8. Културни компетентности. 
Компетентностният подход поставя учителя в нова ситуация. От една страна той е обуча-

ващ, т.е. продължава да изпълнява класически функции и професионални роли. От друга страна той 
е обучаван, т.е. професионалната му квалификация, която се превръща в непрекъснат и динамичен 
процес, трябва да гарантира придобиването на нови компетентности, които са му необходими за 
изпълнение на нови роли. Новото в ситуацията е, че на учителя му се налага да учи почти едновре-
менно с ученика и няма особена отдалеченост в позициите му на обучаващ и обучаван. Последното 
изисква създаване на трайна и съзнателна връзка между ключови компетентности и професионал-
ни роли. По този начин нагласите на учителите за квалификация няма да бъдат моментни, а добре 
структурирани, мотивирани и разписани като ценности за кариерно развитие [4].

Ако погледнем развитието на ситуацията в перспектива, е необходимо да имаме предвид и Ре-
золюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на 
подготовката на учителите – документ, който рефлектира върху подготовката на българските 
учители като професионална общност в рамките на Европейския съюз. Посочената резолюция обоб-
щава постигнатото в Европа до този момент, позовавайки се на множество работни програми, до-
клади, решения, резолюции, както и особеното значение на Европейската референтна рамка за учене 
през целия живот. Резолюцията констатира, че „ предизвикателствата пред учителската профе-
сия се увеличават, тъй като образователната среда става все по-комплексна и хетерогенна: като се 
има предвид, че тези предизвикателства включват напредък на информационните и комуникацион-
ните технологии (КТК), промени в обществените и семейните структури, увеличаващо се смесва-
не на различни ученици в много от училищата в резултат от увеличаването на имиграцията и поя-
вата на мултикултурни общества, нарастваща независимост на училищата, свързана с увеличаване 
на задълженията на учителите и необходимосто да се обръща внимание на индивидуалните образо-
вателни нужди „ [5]. Въпреки съществуването на повече от 27 различни системи за обучение на учи-
тели в Европа резолюцията препоръчва:

  ключови приоритети за всички образователни министерства да бъдат осигуряване на повече 
и по-качествено обучение на учителите и провеждането на политики за привличане на най-до-
брите кандидати за учителската професия, нейното превръщане във възможност за избор на 
кариера за най-подготвените;

  насърчаване на продължаващото и последователното професионално развитие на учителите 
чрез предоставянето им на постоянна възможност, от академична, трудова и финансова глед-
на точка (например държавни стипендии), за осъвременяване и усъвършенстване както на уме-
нията и квалификацията им, така и на педагогическите им познания по такъв начин, че квали-
фикациите да се признават във всички страни-членки;

  отделяне на специално внимание за въвеждане на младите учители в професията, развиване на 
мрежи за подпомагане и наставничество, споделяне на опита от успешна учителска кариера, 
насърчаване на груповото обучение и помощ при решаване на проблеми с напускането на рабо-
та от страна на млади учители;

  запазване на акцента върху набирането и задържането на работа на най-добрите учители и 
правейки учителската професия привлекателна, съставът на учителската работна сила на 
всички равнища на училищното образование да отразява социалното и културно многобразие 
на обществото;

  стимулиране на участието на учителите в работни и дискусионни групи по въпроси на препо-
даването, включването на квалифицирани, компетентни и опитни учители в разработването 
на ефикасна методика за подготовка на учители;

  подпомагане обучението на учителите чрез Програмата за обучение през целия живот, учи-
телски обмен между училища в съседни страни и региони, различни програми за мобилност на 
учителите [5]. 

Как настоящите учители виждат своето бъдеще в професията е интересен проблем за изследва-
не, защото никой не отрича прогностични функции на педагогиката като наука, но повече от пуб-
ликуваните проучвания анализират предимно минали и настоящи събития. Безспорно ценен опит е 
да се попитат самите учители, които най-добре познават действащата система за квалификация и 
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кариерно развитие. За целите на настоящото изследване се използват есе и дискусия. 
В представените 50 есета на тема „Учителят в миналото, настоящето и бъдещето“ ясно се 

откроява тенденция за подробно и емоционално описание на учителя в миналото. За актуалната 
образователна ситуация педагозите споделят с болка, че учителят е претоварен и объркан. В есе-
тата учителят от бъдещето е твърде неясен. Изследваните лица са отделили най-малко място за 
неговото описание, макар че го наричат „надежда българска“. Според логиката на разсъжденията им 
те първо се опитват да прогнозират какво ще бъде училището, а след това и учителят в бъдещето. 
Педагозите са категорични, че то няма да запази класическия си вид, но и няма да изчезне, макар че за 
него все повече се говори като „място/територия за игри, забавления, социално общуване“. Учите-
лите поставят акцент върху терминологията, че училището не е просто място/територия, а ин-
ституция и то ще си остане институция, в която подрастващите усвояват основите на науките 
и технологиите, целенасочено се изграждат като личности. Изследваните лица осъзнават, че в това 
отношение училището не е единствено и е в условия на конкуренция от електронни медии, интер-
нет, социални мрежи. 

В училището на бъдещето учителите искат да отпадне онова, което не харесват в училище-
то на настоящето – поставяне на възпитаващите и обучаващите функции на учебната институ-
ция на втори план, нарушаване на равновесието между тях, внушаване, че ученето е забава и удо-
волствие, а усилието и труда на ученика трябва да се сведат до минимум, недостатъчно заплаща-
не на труда на учителя, обремененост с много и несвойствени функции и роли. Според тях особено 
тревожен е въпросът за обществения престиж на училището като институция:

  „духовният авторитет на училището се стопи в очите на младото поколение, което си нами-
ра на други места авторитети, на които да се кланя“;

  „училището е необходимо зло за едно поколение, което търси виртуални измерения на общу-
ването, а не реални;

  „обществото позволи на училището да се превърне от социална в икономическа институция, 
а учителят да избира между повече деца или по-малко пари“;

  „от място за знание училището се превърна в място за оценки“.
Есетата дават основание да се обобщи използвания от учителите начин за прогнозиране на бъ-

дещето – идеализиране на миналото, строга критика на настоящето и на базата на преодоляване на 
допуснати слабости и грешки изграждане на желано бъдеще, т.е. отново в някаква степен то е иде-
ализирано. 

Ако се използват прогностичните сценарии на Фр. Ванискот за средните училища в обединена 
Европа през ХХI в., то изследваните лица отдават своите предпочитания на „училище в социокул-
турна среда“. Това е моделът на училище с оптимално диалектическо отношение между обучение и 
възпитание, което осигурява индивидуално развитие на всеки ученик и формира съзнателни, отго-
ворни граждани. Има привърженици и на „училището, което учи“, т.е. основната му задача е подра-
стващите да усвоят базови знания чрез интегриране на традиционни методи и нови педагогически 
технологии. Сценарият „селекциониращо училище“ също има привърженици, т.е. създаване на добре 
подготвен елит, който да ръководи държавата, науката и културата. Сценариите „технологично 
училище“ и „диференцирано училище“ не намират привърженици сред изследваните лица. Първият 
от тях е свързан със създаване на училище, което да бъде „последен писък на технологиите и техни-
ката – настоящи и бъдещи“, училище-технически център, а не само прилагане на технологиите в об-
разователния процес. „Диференцираното училище“ се изгражда върху оптималните възможности на 
диференциацията и се базира на индивидуален учебен план, по който ученикът се обучава с помощта 
на наставник [1]. Една от възможните причини за липса на привърженици на тези прогностични сце-
нарии е тяхната обвързаност със солидни финансови инвестиции, които учителите от настояще-
то не виждат как ще се появят в условията на делегирани бюджети, макар и в бъдеще време.

В есетата са посочени следните фактори, от които според изследваните лица зависи облика на 
училището и учителят в бъдещето:

  лавинообразното нарастване на информацията и нейното бързо остаряване;
  развитието на технологиите и тяхното приложение в образованието;
  глобализацията и културните различия на учениците в класната стая;
  борбата с бедността;
  решаването на екологични проблеми. 
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Първите три фактора са достатъчно основание за ученето на учителя през целия живот, из-
ключително високите обществени изисквания към непрекъснато му самообразование и самоусъвър-
шенстване. Бедността в настоящето тревожи учителите и те са категорични, че част от учи-
лищните проблеми са нейни последици. Според тях и най-добрите прогностични сценарии ще се про-
валят, ако не бъде спечелена битката за физическото оцеляване. Решаването на екологичните про-
блеми в настоящето е твърде теоретично и абстрактно, но училището в бъдещето не може без ди-
ректна връзка с природата и грижи за нейното опазване. Това не са епизодични акции, а начин на жи-
вот. 

Приложението на технологиите в обучението е проблем, който изключително много ангажира 
вниманието на педагозите и според тях това е визитката на учителя от бъдещето. Някои от из-
следваните лица прогнозират възможности педагогът да бъде заменен от компютър, т.е. вместо ре-
ален учител да има виртуален учител, обучението „лице в лице“ да отстъпи пред електронното 
и дистанционното обучение. Те разсъждават върху дилемата учител-технократ или компютърен 
специалист-учител, но предимно призовават „да спечелим битката с електронните медии и 
обучаващите/мислещите машини като съхраним уникалността на взаимодействието между 
субекта Учител и субекта Ученик“. Във всички есета този проблем съществува – „учителят и ком-
пютърът са в агресивна конкуренция“ и изследваните лица го разрешават винаги в полза на класиче-
ския тип учител, но под различни форми. Най-често те използват отговор на риторичен въпрос: 

„ И все пак ще смени ли компютърът учителя? Сигурна съм, че не, защото колкото и авангардна 
да е технологията, техниката няма как да хване детската ръка, за да стане тя по-уверена, няма да 
изтрие детските сълзи, няма да се зарадва на достиженията на младите хора. Техниката е средство, 
човешкото е за учителя“. 

Такава е прогнозата на учители от настоящето за учителя в бъдещето. Те са категорично за при-
ложение на новите технологии в обучението, но не на всяка цена, а само ако те облекчават/улесняват 
труда на учителя и ученика. Доказателство за значимостта на общуването в образователния процес 
е, че седем от изследваните лица предлагат за основна професионална роля на учителя в бъдещето 
да бъде „комуникатор“. Други професионални роли, посочени в есетата, са: еталон (пример, образец), 
източник/селектор на информация, приятел, партньор, авторитет, защитник и помощник (на 
децата), възпитател, фасилитатор, иноватор, медиатор, духовен водач (лидер), анализатор, актьор. 
Според изследваните лица учителят в бъдещето учи учениците да учат самостоятелно, да мислят 
нестандартно, да вярват в собствените си способности и възможности за развитие, да имат избор 
и да вземат решения. Това променя традицията – „учителят вече не е пазител на статуквото“, а 
„вдъхновител на промени“. 

В подкрепа на някои тенденции, отбелязани в есетата на учителите, са и резултати от дискусия 
„Професионални роли на учителя през 2020 година“, проведена в условията на тренинг под формата 
на групова работа. Групите се обединиха в предложенията си за 10 професионални роли, които според 
тях ще са определящи за учителя от 2020 г. Тяхното процентно изражение е:

  авторитет, селектор на информация – по 6,9%;
  възпитател, координатор – по 6,1%;
  конкурент, образец, партньор – по 5,4%;
  медиатор, иноватор, съветник, консултант – по 4,6%;
  фасилитатор, експерт, инициатор, артист (актьор) – по 3,8%;
  други – 20%, в които се включват професионални роли, посочени само по един или два пъти от 

участниците [3].
Последната група от роли е много разнородна, но принципно между тях няма непознати роли. 
В дискусията учителите многократно подчертаха, че нямат визия за функциите си след девет 

години, защото „единственото постоянно нещо в работата им е промяната, която всъщност все 
още не се е състояла“. В участниците се чувства умора и напрежение от непрекъснатото говорене 
за промени в учебното съдържание и училищната документация, от квалификациите, които след-
ват проблемите, а нямат изпреварващ характер, както според учителите е редно да бъде. Като кон-
кретни примери те посочиха квалификациите, свързани с интегрирането на деца със специални об-
разователни потребности в масовото училище/детска градина, проблемите с детската агресия. Из-
следваните лица не познават конкретни прогностични образователни модели, свързват ги с петго-
дишните планове при социализма, части от социални утопии или фантастични романи. Те приемат 
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за разумно да се прогнозира образователната ситуация в рамките на следващото десетилетие, за-
щото по-дългият период размива границата между възможно, желано, реално.

Някои от учителите бяха категорични, че „ще се справят с предизвикателствата на ХХI век“, 
макар че първото десетилетие от този век вече измина те очакват новостите да се случат през 
второто десетилетие. 

Друг интересен факт от дискусията е, че 35 от 50-те изследвани учители по възраст имат ре-
ален шанс да бъдат в образователната система през 2020 година. Само един от тях категорично за-
яви, че всъщност той трябва да говори за себе си и се описа по следния начин: „отговорен професио-
налист, непрекъсното самоусъвършенстващ се, добър стратег, психолог, анализатор, артист, ора-
тор, безупречен в комуникацията си с деца и родители“. Ситуацията е повод за размисъл относно т. 
нар. „магия на кръглите числа“, която те насочва към числото, а не към твоето ситуиране във вре-
мето. Резултатите показаха, че реално се получи така. В случая се касае за прогноза след девет годи-
ни, период не толкова дълъг и необозрим, но учителите „не видяха“ своето кариерно развитие в него.

От представеното изследване и от анализа на получените резултати могат да се изведат 
следните изводи:

  Необходима е единна стратегия за подготовка на учителите, адекватна нормативна база, кон-
кретни програми за квалификации, които да достигнат до всеки учител. При изработването 
им е ценно реалното участие на учителите, обвързването на продължаващото образование с 
кариерното развитие.

  Издигане на престижа на учителската професия не е педагогически, а обществен проблем. Об-
ществото поставя високи изисквания към учителите, но те също имат изисквания, свързани 
с утвърждаване на училищната институция, борбата с бедността, разумните времеви грани-
ци за всяка промяна.

  Прогностични сценарии и модели за учителската професия, училищната институция, образо-
вателната система имат вероятностен характер, но те са полезни както за учителите, така 
и за обществото, за да се осъзнае диалектиката между минало, настояще и бъдеще, за да се вне-
се допълнителна яснота в перспективите за развитие.

Към подготовката на учителите никой не остава безразличен. Във всички времена всеки се стре-
ми към най-добрия учител. А той се създава такъв в професионалния си път чрез образование, квали-
фикация, самоусъвършенстване. Чрез учене през целия живот.
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НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНТЕРНЕТ И ОБУЧЕНИЕТО
ПО РОМСКИ ЕЗИК

В доклада се прави опит за анализ на проблемите свързани с изучаването на ромски език у нас и се пред-
ставят възможностите, които дава един мултимедиен курс по ромски език, създаден по проект финанси-
ран от Европейската комисия.
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РОМСКИЯТ ЕЗИК И РОМСКИТЕ ДИАЛЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
През 1989 година дванадесетте страни членки на тогавашната Европейска икономическа общност 

(ЕИО) приемат декларация, според която езикът и културата на европейските роми повече от пет 
века принадлежат на европейското културно наследство. В най-популярните енциклопедии е посочено, 
че ромите използват език, принадлежащ на североиндийската група езици, и това се явява едно от най-
сигурните доказателствата за индийския им произход. Лингвистите с точност вече са определили и 
времето, когато се е формирал той. Те го представят като по-стар от езика хинди и принадлежащ към 
по-старинния клон на новоиндийските езици, които пък са клон на т.нар. индоевропейски езици. В наше 
време той е език използван във всекидневието както от българските роми, така и от ромите по Евро-
па и света. Върху и на този език оказват голямо влияние езиците на народите, с които се съжителства 
в различните държави, и в по-малка степен – диалектните различия в самия него.

В България лингвистите са определили четири основни диалектни форми с различни варианти в от-
делните райони на страната. За такива се посочват йерлийският, влахичкият, калдарашкият и дръндар-
ският диалекти, които най-общо се характеризират с наличието на типичните ромски консонанти КХ, 
ТХ, ПХ, ЧХ, както и от фонемата Х, която се произнася гърлено. Всеки от посочените диалекти се отли-
чава от останалите с някои свои характеристики, но всички те имат един и същ произход.

Изследователите на ромския език за сега лансират идеята за равноправие на всички диалекти, о-
сноваващи се на факта, че всички те са диалекти на един и същ език – езикът „романи“, и имат еднак-
во право на съществуване и развитие. Все пак трябва да се признае, че липсата на единен книжовен е-
зик е сериозен недостатък и колкото повече се забавя процесът на стандартизацията му, толкова 
повече в него навлиза чужда лексика, за да запълни празнината при общуване. С други думи, в ромския 
език отдавна тече процес на естествена стандартизация, която обаче не се знае дали няма да го обе-
зличи напълно. Този процес става с цената на изоставянето на все още жива ромска лексика и заменя-
нето й с българска във вътрешен план и с английска, румънска, славянска, турска, гръцка и друга такава 
на международно равнище. Истинското развитие на ромската литература у нас и в чужбина, може 
да се очаква едва с приключване на процеса на стандартизиране на различните диалекти към единен 
книжовен език. Тогава по съвсем разбираеми причини ще бъде улеснено и изучаването на майчин ромски 
език в българското училище. 

И така, очакващ своята стандартизация, ромският език е безспорно най-значителната и добре 
съхранена част от ромската духовна култура, който вече близо десет века се формира в публичното 
пространство, без да е съществувала писмената му форма. Независимо от това обаче, той все 
още продължава да живее като самостоятелен език със своите лингвистични особености, което е 
истински прецедент в историята на световната лингвистика. Това е едно от малко известните 
явления, с които ромите не без основание могат да се гордеят.

РОМСКИЯТ ЕЗИК В УЧЕБНИЯ ПЛАН И УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО РОМСКИ ЕЗИК
Обучението по майчин ромски език се организира като факулативна дисциплина още през 

учебната 1993-1994 година в рамките на 4 часа седмично. Сега то се реализира като най-близка част 
на езиковото и литературното обучение от културно-образователната област „Български език и 
литература“ в системата на общообразователната подготовка. Изучаването на майчин ромски е-
зик цели:

  запознаване със спецификите на езика, бита и културата на ромската общност;
  подпомагане на овладяването на ограмотителния процес по български език и литература на учени-

ци от ромски произход.
Учебната програма по майчин ромски език [1]се реализира в първи клас в рамките на 124 учебни 

часа годишно, от които начално ограмотяване – 3 часа седмично с формиране на умения за слушане 
с разбиране, езиково обучение и комуникативно-речеви умения, и литературно обучение – 1 час сед-
мично за художествено-естетическо възприемане на литературно произведение

Учебните програми по майчин ромски език за втори-четвърти клас и за пети-осми клас са 
разработени от работни групи, включващи експерти на Министерството на образованието и 
действащи учители, и са публикувани на електронната страница на Министерството в раздел 
„Учебни програми“. Те са предназначени за задължителноизбираема подготовка (ЗИП) с хорари-
ум до 2 часа седмично, но при спазване на нормативните изисквания може да се реализират и като 
свободноизбираема подготовка (СИП) с до 4 часа седмична натовареност.
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При реализацията на Учебната програма по майчин ромски език за втори-четвърти клас се от-
деля по-голямо внимание на опознаването спецификите на собствения език, бит и култура. Това 
мотивира учениците-роми за по-ефективно участие в процеса на обучение. Преодоляването на 
езиковата бариера, наложена от недостатъчната степен на владеене на официалния книжовен 
български език, налага ползването на синхронния превод от български на ромски език и обратно като 
осъзната необходимост за успешни образователно-възпитателни взаимодействия с учениците.

Учебната програма по майчин ромски език – пети-осми клас свързва тясно езиковите задачи в 
обучението по ромски език през прогимназиалния етап с общата образователна цел за формиране на 
личността на ученика в контекста на българския език и култура. То е ориентирано към възможност-
ите и интересите на учениците и включва разнообразни, съдържателни, интерактивни учебни дей-
ности в реалистични комуникативни ситуации. Осигурява се интегрирано развитие на всички уме-
ния в контекст на богата, разностранна културна информация и се стимулира прилагането на уме-
ния и знания, придобити в обучението по български език, както и осъществяването на връзки със зна-
ния и умения от други предметни области.

За съжаление, добрите нормативни предпоставки не водят до успешна реализация на обучението 
по майчин ромски език. По данни на Министерството на образованието, младежта и науката през 
последните няколко години броят на учениците, които го изучават в училище, е по-малко от 50 и 
той се изучава едва в няколко училища, въпреки нарастващия абсолютен брой ученици с майчин език 
ромски в началния етап на основната степен. 

Една от основните причини е липсата на учебници и учебни помагала. 
Втората – е липсата на учители. На практика има около 60-70 випусници на закритата специ-

алност „Начална училищна педагогика с майчин ромски език“, която съществуваше във ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“.

На трето място можем да посочим митологизираната вече причина за липсата на интерес от 
страна на децата и семействата към училищното образование.

На четвърто място вероятно е разбирането, че езикът се ползва в неговата устна форма в соци-
алните контакти у дома и в малката общност и не е необходимо да се полагат допълнителни усилия 
за овладяването му. Това логично се съпътства със спомената липса на официално призната и стан-
дартизирана кодификация на ромския език.

НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЛАДИТЕ РОМИ
Тенденцията към глобализация и развитието на новите информационни и комуникационни 

технологии дава своето отражение върху развитието на ромския етнос. Независимо от лошото 
социално положение на една голяма част от семействата, учениците, които посещават училище, 
имат достъп до компютърна техника и технологии. Специфичната стратификация на етноса обяс-
нява и голямата вариация в образователното равнище и компютърната грамотност на ромите. 
Днес в България има млади хора, които са неграмотни, но има и такива, които са получили магистър-
ски и докторски степени в реномирани наши и чужди университети. По данни на Ромската сту-
дентска организация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“ [2]към момента в 
системата на висшето образование у нас има около 2000 студенти-роми. 

Интегрирането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) разширява възмож-
ностите за организиране на образователни въздействия и взаимодействия независимо от времето, 
пространството, броя на участниците, предмета на общуването, майчиния или говоримия език и 
т.н. Като нова информационна реалност учебната среда, създавана от ИКТ, осигурява условия за из-
ползване на електронен диалог в реално и отложено време, на нюзгрупи, неограничен достъп до дидак-
тически материали и образователни ресурси и много други типове информация.

В подкрепа на тезата за засиления интерес на ромската общност към интернет като най-попу-
лярната информационна технология могат да се посочат електронни медии на ромски език [3], елек-
тронни страници на ромски неправителствени организации [4], електронни мрежи, в които са свър-
зани младежите [5]. Прегледът на тези интернет базирани ресурси дава възможност да се види, че в 
тях активно се обменя информация и се осъществява перманентна виртуална комуникация.

Основната информация в по-голямата си част е представена на английски език, но има двуезич-
ни портали с информация на ромски и английски или на националния език на страната домакин и на 
английски. Пример за двуезичен модел с ромски е електронната страница на Ромския образователен 
фонд – Будапеща.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН РОМСКИ ЕЗИК
Макар че езикът „романи“ е един от най-старите, както вече беше споменато в началото на то-

зи текст, дългогодишната миграция на ромите, динамиката в начина им на живот, повлияванията 
от местните култури и езиците на доминираща етническа или национална група в държавите, в ко-
ито са усядали през вековете, са се отразили неблагоприятно на развитието и обогатяването на 
езика от лингвистични позиции. Споровете на специалистите относно броя и особеностите на диа-
лектите и географското разпределение на използването им са извън нашата компетентност и тема, 
но не може да се отрече фактът, че независимо от тези различия, ромите на практика нямат про-
блеми да се разбират независимо от коя страна са и кой диалект говорят.

По данни на ЮНЕСКО, в рамките на Европейския съюз страните с най-голяма ромска популация 
са Румъния, Унгария, България, Испания, Португалия и др. Всяка от страните-членки, съобразно об-
щата европейска рамка и своята образователна и езикова политика, е решила въпроса с изучаването 
на майчините езици на малцинствата. По отношение на ромския език, експерти на Съвета на Евро-
па са подготвили езиково портфолио за равнищата на владеене. Ромският език е получил статут на 
застрашен от изчезване и са предвидени мерки за запазването му. 

В изпълнение на тази общоевропейска езикова политика се финансират различни институции и 
организации, които работят в областта на ромския език и култура, а също така международни и на-
ционални проекти за популяризиране използването на езика.

Добър пример за изпълнението на тази политика е проектът „Romaninet – a multimedia romani course 
for promoting linguistic diversity and improving social dialogue“, Lifelong Learning Programme, KA2 LANGUAG-
ES. Целта на проекта е създаването и популяризирането на инструмент за езиково обучение на мигран-
ти от ромски произход и на роми, които са изгубили езиковите си умения по ромски език. 

Сред основните задачи на проекта бе разработването на мултимедийни материали по ромски 
език и култура в рамките на три курса, предназначени за ученици от началното и основното училище 
и студенти от хуманитарните специалности. Тези курсове ще бъдат преведени на български, 
испански, портургалски, английски и румънски език и ще могат да се ползват свободно в интернет. 

Партньори в изпълнението на този проект са: Ribeira do Louro Secondary School, Asesoramiento, 
Tecnologia e Investigacion S.L. и Fundacion Secretariado Gitano от Испания, Grup Scolar Industrial Victor Jin-
ga и SC CONCEPT CONSULTING от Румъния, University of Manchester от Великобритания, Secretariado 
Diocesano de Lisboa da Pastoral dos Ciganos от Португалия и СНЦ „Етнотолеранс“ от България. 

Предварителното изследване, направено по проекта, показва, че голяма част от емигрантите 
роми в Западна Европа изпитват затруднения при общуването с местните поради разлики в гово-
римите диалекти. В същото време носителите на езика в съответни държави все повече губят спо-
собността си да общуват на ромски, използвайки все повече думи от съответния национален език, 
както и цели изречения и изрази. Тази тенденция е особено силна в Испания и Португалия, според пар-
тьорите от тези две страни. По този начин езикът се обезличава и рискува използването му да се 
стопи само до компактните маси от ромско население в държавите от Източна Европа, а на запад 
да изчезне съвсем. Този проблем и невъзможността на носителите на езика да възвърнат знанията си, 
загубени през поколенията поради асимилационни и естествени езикови процеси, са в основата на ар-
гументацията за създаването на този мултимедиен курс. 

Продуктът се разработва на влахички диалект, който се говори от Молдова до Чехия и има лесна 
разпознаваемост, но в работата на лингвистите се забелязват и някои отклонения.

Екипът, който го подготвя, са експерти от Центъра за модерни езици в Грац, а супервизията се 
прави от работещите в Университета в Манчестър лингвисти – със специализация върху ромския език.

Курсът е разработен в модерния днес диалогов режим и въвежда в езика в хода на развитието на 
една сюжетна линия, в която се разказва за двама млади роми от Румъния, които пътуват из Европа 
на сватбено пътешествие. Те посещават свои роднини, живеещи в различни страни – Англия, Пор-
тугалия, Испания и България. По време на гостуванията те се запознават със спецификата на мест-
ните традиции, храна, облекло, занаяти и бит на ромите. 

Курсът е структуриран в 15 учебни единици (unity). Основната линия на развитие на самообу-
чението следва плътно установените схеми за създаването на езикови курсове, включващи теми ка-
то: запознаване, представяне, семейство, пътуване, хранене, пазаруване и други. Всяка учебна едини-
ца включва диалог, речник с нови думи и фрази, лексикални и граматически упражнения. За затвърдя-
ване на усвояваното са разработени пет типа граматически упражнения, които имат различни ди-
дактически цели, трудност и сложност. 
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Към курса е включена и кратка граматика. Всяка тема е допълнена с кратко описание на култур-
ния контекст. Освен това сайтът, на който е качен курсът, съдържа подробна информация за разви-
тието на ромския език, духовната и материалната култура на ромите, техните традиционни за-
наяти и дейности, списък на основните средства за осведомяване и организациите на ромските общ-
ности в държавите, от които са партньорите на съответните езици.

Според екипа допълнителната информация за културата на ромското население в Европа съ-
действа за запазването и обогатяването на неговата идентичност.

В технологичен аспект курсът залага на използването на флаш платформа, върху която е публи-
кувано учебното съдържание. Диалозите са достъпни за четене и слушане, като се развиват на фо-
на на двуизмерна анимация, представяща основната ситуация в дадената тематична единица. Ос-
новните думи и изрази също могат да бъдат прочетени и чути за по-добро възприемане на начина на 
изписване и на изговаряне от учащите. Упражненията са интерактивни: съдържат попълване на ду-
ми в празни места, които се въвеждат директно върху предоставения текст; свързване на думи; съ-
ставяне на изречение чрез разместване на думи и други, за които не е нужно използването на допъл-
нителни средства за записване или работни тетрадки за упражнения. 

Тъй като основната идея е този курс по ромски език да функционира като самоучител, са използ-
вани различни дидактически похвати за първоначално възприемане, организиране на затвърдяването 
и приложение на усвоеното.

Курсът е разработен с помощта на образователен софтуер, който позволява да се използ-
ват всички възможности за мултимедийно въздействие върху учещия. Разработеният софту-
ер обединява в себе си всички познати начини на представяне на информацията – текст, графика, 
анимация, статични графични изображения, живо видео, звук. Освен многото други преимущества, 
дигиталното мултимедийно обработване на информацията дава възможност за постигане на 
максимално качество, свързано неизменно с нейната достоверност, а също така и много лесната и 
бърза обработка и представяне – цифров звук, цифрово видео, цифрови фотоси и т.н. 

Друг ключов елемент в мултимедията е интерактивността. Многото медии позволяват 
на учещия да контролира хода на информацията, а с това и да бъде още по-активен участник в 
този своеобразен „диалог“. Той работи „лице в лице“ с компютъра и може да осъществи известен 
контрол, да окаже влияние в хода на протичане на информацията, да стане участник в събитието, 
да го съпреживее – било с клавиатурата, мишката, или с друго входно устройство. Това е 
интерактивността, която е постигната чрез мултимедията в този езиков курс. Активността 
на потребителя – сам да избере начина за работа, да приеме един или друг вариант, дори да сгреши и 
да се поправи, да се върне назад и да почерпи допълнителна информация, за зададе въпрос и да получи 
отговор, а защо не и допълнителни мотивационни стимули и т.н. е заложена в методологията на 
създадения образователен софтуер. Това предпоставя интерактивността, която е предпочитана 
технология за работа от младите учащи в съвремието ни.

Диалогът е анимиран и озвучен. Използвани са компютърна графика и видео. На учащите се пред-
лагат различни упражнения с възможност за избор на отговори, а също така е заложен модул за коре-
кция при допускане на грешки.

Мултимедията и използването й в този специализиран езиков курс по ромски дава възможност 
да се предоставя на самообучаващите се богат илюстративен материал от аудио- и визуални 
примери, чрез които се представят динамични процеси, обекти, явления и операции. Има възможност 
наблюдението да се извършва многократно, в забавени кадри или пък възпроизвеждането на кадрите 
да става в обратен ред, което позволява да се изучава в детайли съответният процес, обект 
или явление. При използване на стимулатори потребителите имат възможността не само да 
наблюдават, но и да участват и конролират протичащите процеси, да проследяват влиянието на 
конкретната ситуация и да контролират промяната й.

Курсът е изцяло интерактивен, което позволява използването му от неограничен брой учащи 
през специално създадения интернет сайт http://romani.net. Едно най-големите му предимства е сво-
бодният достъп до продукта и възможността да се ползва на базата на пет различни национални 
езика – английски, испански, португалски, румънски и български.
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гл. ас. д-р Лора Спиридонова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ИНТЕРКУЛТУРНИ ДИМЕНСИИ НА ИГРОВИТЕ СИТУАЦИИ

Не съществува единно определение на играта, защото тя е феномен, притежаващ многослойна струк-
тура. Налице са множество концепции – социологически, психологически, философски, които обаче не дават 
цялостна и завършена картина на играта. От педагогическа гледна точка, нейното изследване е от особе-
но значение. За целта е необходим интегративен принцип, разкриващ мултидименсионалността на фено-
мена „игра“. В настоящата статия са разгледани някои взаимно допълващи се концепции, от съществено 
значение за изследване на играта и нейното значение в предучилищна възраст, като са изведени и нейни-
те интеркултурни перспективи.

Игра и житейски свят
Чрез играта децата се интегрират в околния свят, затова и неговите влияния се презентират 

в играта. Но в нея те демонстрират и позиция към действителността, проектират свои собстве-
ни игрови реалности. В този смисъл е необходимо изследване на отношението между ежедневната 
действителност и действителността в играта, което би подпомогнало нейното разбиране. Пър-
вите такива феноменологични концепции за играта принадлежат на Х. Шойерл [13] и Х. Рьорс [11]. 
Те извеждат връзки между играта и ежедневието и по този начин търсят житейския фундамент на 
играта.

В игровите теории, ориентирани към житейския свят, се разграничават три различни перспек-
тиви:

  на индивидуалната своеобразност на всяко дете в играта;
  на социалните интеракции като основа за възникване на играта;
  на сетивното многообразие на играта в съответните интеркултурни рамки.

Хоризонтът се разширява от личностната през интерактивната до интеркултурната перс-
пектива. Последната обхваща личностните и социалните аспекти на играта. Историята на игро-
вите теории би могла да бъде структурирана като все по-разширяващ се хоризонт при разглеждане 
на детската игра. Тръгвайки от анализ на отделни психологически елементи, през акцентиране върху 
играещите и техните социални отношения, се достига до отваряне на теоретичната перспекти-
ва и до изследване на цялостната ситуация, в която се намират играещите. Понятието „ситуация“ 
следователно е централна изходна точка на феноменологичната теория на играта, насочена към жи-
тейския свят на децата и съответното настояще.

Игровите ситуации в личностна перспектива
Тази перспектива е застъпена основно при нидерландския педагог М. Лангевелд [9]. В теоретична-

та си постановка той изяснява възникването на творческия елемент в игровите ситуации.
Игрова дейност и креативност
Според M. Лангевелд [9] играта е „отличителна черта на антропологията на детето“. В нея то 

овладява основополагащи задачи, стоящи пред личността му, а именно да опознае света и в същото 
време да изгради себе си. Авторът свързва своите игрово-теоретични фрагменти със собствения си 
модел на развитието и дефинира детската игрова дейност като момент от развитието: „Играта е 
най-същественото занимание на детето с един свят на възможностите“. M. Лангевелд обръща внима-
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ние върху факта, че само едно дете, което се чувства сигурно и общува с доверие с възрастните, е в със-
тояние да обмисля света по игров път. Освен това, авторът определя играта като най-важният дос-
тъп на детето до света и така й приписва развиващо значение. Особеният характер на игровата дей-
ност е резултат от възможностите, които тя предлага за откриване на новото, за обогатяване на 
познатия репертоар и преминаване отвъд наличното. На детските игрови светове трябва да се гледа 
като на незавършени светове, които са отворени към нови идеи и неконвенционални решения. Отно-
шенията на субектите и обектите с игровите правила не са строго утвърдени. По всяко време в игра-
та е възможно да се промени съвместно приетото значение на даден предмет или на поетата роля, за 
да им се привнесе ново смислово значение. Според М. Лангевелд [9] „най-съществената противополож-
ност на играта не е работата, а еднозначното и строго установено значение на предметите и дейст-
вията“. Светът на строго определените навици и обичаи, на завършеното и на еднозначността е про-
тивоположен на света на играта. Играенето винаги означава „общуване с един все още непознат свят“. 
Играта се осуетява тогава, когато се основава на начало, при което всички възможности са предва-
рително установени или познати. М. Лангевелд свързва детската игра с персонален акт на придаване 
на смисъл. Детето влиза в света с претенцията за незадължителност. „Незадължителното придаване 
на смисъл“ авторът свързва с игровия феномен на превръщане и преобразяване на значението на пред-
метите, при което първоначалната им цел се замества. Незадължителността се отнася до реалния 
свят. В играта тя се превръща в задължителност, защото съвместното схващане на новото значение 
е предпоставка за възникване на игра, в противен случай не е възможно нейното реализиране. След то-
ва се наблюдава път обратно към ежедневната действителност.

Ф. Бойтендайк [3] описва това „движение насам – натам“ в играта. То е като движение на махало 
между игровата и ежедневната действителност и е отворено и към двете страни. В това махало-
образно движение е скрит креативният потенциал на играта. 

Когато децата откриват нови знания в обичайното и установеното, те разширяват своите 
представи за света. Разбира се, не винаги откриват нещо наистина ново за възрастните, но изслед-
ват непознатото за тях самите. В този смисъл авторът говори за „ежедневна креативност“, за дей-
ности, в които детето конструира за себе си взаимовръзки, известни на възрастните. От гледна 
точка на детето обаче тези открития са съвършено нови. В този процес децата стават креативни 
като развиват собствени перспективи. В индивидуалния подход на детето към света възниква не-
обичайното. Играта дава възможност на детето за изграждане на собствената му своеобразност, 
благодарение на специфичното махалообразно отношение към действителността. М. Лангевелд [9] 
резюмира това по следния начин: „В играта започва изграждането на детската личност. В нея то се 
учи да се приближава към света и в същото време да се дистанцира от него като отделна своеобраз-
ност“. Авторът не само разглежда играта като индивидуална дейност, но и я обхваща в личностен 
модел на игровата ситуация.

Личностни аспекти на игровата ситуация
М. Лангевелд [9] разглежда своеобразния характер на детската игрова дейност по посока на прос-

транствено-материалните условия, в които се разгръща. Пълното многообразие от значения на 
предметите се предава едва тогава, когато предметът получи „личностен образ“. Авторът разяс-
нява този личностен образ чрез феномена на подаряването, когато не материалната стойност на 
подаръка е от значение, а субективните характеристики, които му се приписват. Подобен начин на 
общуване с предметите се наблюдава и в играта. Един предмет с установено значение не се опреде-
ля незабавно като играчка. Той се превръща в такава едва тогава, когато детето измисля нов начин 
за неговата употреба и функция. Според автора, общуването между децата и възрастните е осно-
вополагащо за детското развитие. Социалното общуване между тях приема формата на игрово об-
щуване, в което се насърчава самостоятелността на детето.

По този начин авторът разглежда конкретната игрова дейност в тясна връзка с общата игро-
ва ситуация, т.е. включвайки пространствените и предметни характеристики, както и социални-
те взаимоотношения. И още: „Децата сами пораждат своите игрови ситуации“. Единствено тога-
ва, когато се опитваме да разберем играта като ситуация, можем да проследим личностното учас-
тие на детето в игровата действителност.

Според М. Лангевелд игровите ситуации са личностни ситуации, в които се придава друго зна-
чение на предмети и личности, движения и действия, като връзката с реалния свят не се прекъсва. 
Игровите ситуации възникват от отношение на напрежение между придаването на значения в све-
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та тук и придаването на значения в света там. За М. Лангевелд [9] играта е „сериозна, екзистенци-
ална ситуация“. Детето няма друга възможност за равноправно участие в света. 

Между света на детските представи и житейският свят на децата се намира една област, в коя-
то обичайните отношения с другите и принципно утвърдените значения на предметите могат да 
придобиват нови значения. Тази област се определя като игрова ситуация, защото в нея могат да се 
наблюдават всички пространствено-материални, личностно-интерактивни и темпорални харак-
теристики на детската игра. Тази конструирана от детето ситуация съдържа и невидимите аспе-
кти на детската игра.

Редица интеркултурни изследвания доказват зависимостта на детската игра от социокултур-
ните фактори [1], [14], на които Лангевелд не обръща внимание. Освен това той е критикуван и за-
ради пренебрегването на съиграчите (освен възрастните) и тяхното влияние върху играта.

Игровите ситуации в интерактивна перспектива
Е. Гофман [5] разглежда фантазията в играта (или „правя така, като че ли“) като основополагаща 

характеристика на игровата дейност във връзка с взаимодействието с другите съиграчи. „Правя та-
ка, като че ли съм някой друг“, според автора е характерно за всяко социално взаимодействие: „всич-
ки ние играем театър“. Да се поеме една роля, да се изпълняват определени социални действия или да 
се разбират другите – това изисква съпричастност и мислено пренасяне в другите. При това се пое-
ма не само ролята на другия, но и неговата перспектива – „човекът прави така, като че ли е другия“. 
В този смисъл играта има своята житейска основа в социалните взаимоотношения в обществени-
те ситуации. „Най-важният вид на „правя така, като че ли“ е играта.“ Чрез нея детето има възмож-
ността да изпробва какво е да бъде някой друг, да поживее в тази различна роля. Гофман се интересува 
и от трансформацията на ежедневните социални интеракции в игрова интеракция и от начина, по 
който се извършва този преход между първичните рамки на социалната интеракция и вторичните 
рамки на играта. Той стига до извода, че чрез жестове, знаци и вербални споразумения между играе-
щите се дефинират игровите интеракции и разграничаването им от социалните. Точно тази тран-
сформация на ежедневната действителност в игрова, според Гофман, не е персонален акт. Действи-
телността на играта се продуцира интерперсонално, конструира се социално. Необходимо е да се 
открие съвместна перспектива, да се приемат различни очаквания. Затова и според Гофман [5]: „Иг-
рата е началото на изграждането на социалното у детето, като в нея то има възможност да се нау-
чи чрез „като че ли правене“ да приема перспективите на другите, да развива съвместни перспекти-
ви и да разграничава от тях собствените си“.

Г. Вегенер-Шпьоринг [15] изследва тази социална плоскост на играта във връзка с агресивността. 
Според нея, децата в играта са в състояние да управляват степента на агресивност, за което допри-
насят всички членове на групата. Те балансират тази агресивност по такъв начин, че участието в 
играта да остава възможно за всички. Агресивността не се приема сериозно в играта, а фиктивно. Та-
зи фиктивна агресия се превръща в реална тогава, когато се намесват възрастните със своите норми 
и ценностни представи в привидно агресивната игра. Затова те трябва да приемат перспективите 
на играещите деца, за да могат да повлияят адекватно върху тяхната игра.

Според Л. Крапман [8], развитието на идентичността на детето се изразява в социалната игро-
ва дейност. В играта децата се научават да поддържат баланс между приемане на очакванията на 
другите (социална идентичност) и изразяване на собствената неповторимост (лична идентич-
ност). Двете не могат да се разделят една от друга. Изграждането на лична идентичност прави дру-
гата индивидуалност необходима. Едва чрез нея, чрез познаване на нейните гледни точки, могат да 
се разграничат собствените гледни точки. Детето опознава самото себе си в играта, когато се виж-
да през очите на другите и научава по какъв начин го виждат те. То разглежда социалната интерак-
ция от позицията на някой друг (когато поема различни роли; когато в играта се прокарват различни 
идеи и желания, които трябва да се съвместят, за да се реализират общи игрови действия) и по този 
начин се научава да диференцира различните начини на възприемане (на другите и на самото себе си).

Интерактивни аспекти на игровата ситуация
Според Е. Гофман [5] в играта се променя не само интерсубективното значение на определена 

дейност, но и цялата социална рамка, в която се провежда тази дейност. Тази рамка на играта авто-
рът описва като игрова ситуация. Мястото на играта е там, където първичната рамка (или еже-
дневните ситуации) се трансформира във вторична рамка (или игрови ситуации). Предпоставка за 
тази трансформация е умението за „правене като че ли“ (или фантазията). От решаващо значение 
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за възникване на игрова ситуация е нейното съвместно дефиниране. Едва когато играещите имат об-
що съзнание за ситуацията и когато са приели съвместно новото значение на предметите и дейст-
вията, игровата действителност влиза в сила (съответно и игровата ситуация). Следователно, от 
интерактивна гледна точка, играещите са принудени да се разберат относно значението на лично-
сти, предмети и действия и да се обединят около съвместна идея, за да могат да играят заедно. В 
този смисъл игровите ситуации се характеризират като социални ситуации. Своеобразната игро-
ва действителност се конструира от социалната интеракция. Фантазията, фикцията и „като че 
ли правенето“ са необходими елементи за социалната интеракция и не са единствено притежание на 
отделното дете. По този начин се изяснява взаимовръзката между играта на децата и тяхната жи-
тейска ситуация. Игровите ситуации като сегменти на детските светове трябва да се разглеждат 
в релация с конкретната житейска ситуация. Децата не са „пленници“ на обществените тенденции, 
а са в състояние да им отговарят креативно.

Социални аспекти на игровата ситуация
Докато Лангевелд разглежда игровите ситуации от перспективата на отделното дете и него-

вата индивидуална своеобразност, то Гофман развива разбиране за игровата ситуация, в което цен-
трално място заемат интерсубективните споразумения.

Фантазийната плоскост също не се разглежда единствено като личностно значение. Трансфор-
мацията на ежедневните ситуации в игрови става чрез интерактивно разбиране (жестовете, ми-
микте, вербалната комуникация са съвместни послания, които бележат началото и края на играта 
и е необходимо да бъдат разбрани от участниците в играта като нейн вход и изход). „Детето про-
дуцира съвместно с другите своята игрова ситуация“: ко-конструкция или ко-онтогенеза на игра-
та, според която независимо от креативния принос на отделния индивид, може да съществува само 
и единствено съвместен свят.

Свързването на играта със социалния житейски свят прави видимо влиянието на обществени-
те рамкови условия върху детската игрова дейност. В историческите обществени процеси на про-
мяна се изменят взаимоотношенията между самите съиграчи, тяхното отношение към простран-
ствено-материалната и времева структура на игровата ситуация. Според Гофман [5], интерсубек-
тивният характер на играта стои на преден план: „Игровите ситуации могат да се определят като 
социални ситуации, в които чрез съвместна дефиниция на ситуацията, съвместно се продуцира или 
конструира една фиктивна ситуация на базата на даден обществен контекст“.

Игровите ситуации от екологична перспектива
Много изследователи от 80-те години насам разглеждат различни възможности за повлияване вър-

ху детската игрова дейност чрез оформяне на игровия околен свят. Тези теоретични концепции се оп-
ределят като екологични или интеркултурни, защото ударението се поставя върху пространствени-
те аспекти на играта. От особено значение са трудовете на Е. Клебер [7], Д. Бааке, Т. Шулце [2].

Г. Шефър [12] извежда термина „междинна област“ между вътрешната и външната реалност за 
обозначаване на пространството на играта. Обменът между тези две области на реалността, съот-
ветно между личността и околния свят, се извършва в това междинно пространство. Белег за наличи-
ето на такова пространство, според автора, е „преходният обект“. Той произхожда от външната ре-
алност, но за детето притежава субективно значение. Играта спомага за извършване на трансформа-
циите от външната реалност във вътрешната. Освен вътрешнопсихическите аспекти на играта от 
значение за възникването на междинната област са отношенията на обмен с околния свят и фантази-
ята. В този смисъл изследователската гледна точка на Шефър се определя като екопсихологична, защо-
то той извежда връзка между пространствените и вътрешнопсихическите аспекти на детската игра.

В. Айнзийдлер [4] от своя страна предлага екосистематична изследователска гледна точка. Най-
общо авторът определя играта като начин на интеракция с обекти и личности от непосредствено-
то обкръжение. Той описва играта като микросистема, която представлява интеракции на детето 
с личности и обекти. Тази микросистема се надгражда от други системи на средата. На първо мяс-
то това е мезосистемата, представляваща семейството и възпитателния стил, медийте и игрови-
те материали.Следва екзосистемата, където оказват своето влияние елементи на жизнената среда, 
социалните мрежи и икономическия контекст. Накрая, детската игрова дейност е зависима и от об-
ществените норми, ценности, правила и културен контекст (макросистема). На тази основа Айн-
зийдлер развива модел, ориентиран към поощряване на развитието и разработва значението на дет-
ските игрови форми за усъвършенстване на отделните психични и социални функции.
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Х. Ретер [10] определя играта като самостоятелно референтна система – самопродуцираща се 
и самоподдържаща се.

В. Вендт [16] развива екосоциална рамка на детската игра въз основа на феноменологична, ориен-
тирана към житейския свят теоретична концепция.

У. Хаймлих [6] маркира значението на взаимовръзката между игровата дейност и многообразие 
от променливи на околната среда.

Индивидуалната неповторимост и интерперсоналното представяне на игровата дейност не 
обхващат изчерпателно и напълно феномена „игра“. Трябва да се има предвид и цялостната екологич-
на ситуация, в която се намират играещите. „Играта е тази интеракция с обекти и личности на 
различни равнища на средата, при която личностно-социалните, пространствено-материалните и 
темпорални аспекти на средата получават фиктивно значение и се трансформират в игрова среда“. 
Заедно със социалните интеракции, екологичният аспект застъпва и интеракциите с игрови сред-
ства и пространства и тяхното влияние върху детската игра. Следователно, екологичните теории 
разглеждат две области на взаимодействие със средата – социално взаимодействие между играещи-
те и материално взаимодействие със значими предмети и пространствени зони.

Екологични аспекти на игровата ситуация
Екологичното определяне на ситуацията дава възможност за определяне на: 1. Историчност. 2. 

Социалност. 3. Пространственост. 4. Същественост. 5. Вещественост. 6. Перспективност. Тези 
белези на игровата ситуация от екологична гледна точка се изследват поотделно и се обобщават от 
различни изходни точки.

Като основа на това представяне служи известната фраза на Ф. Бойтендайк [3]: „Играта е ви-
наги игра с нещо“.

Игра с движение (вещественост)
Веществеността в игровата ситуация се изразява като вариращи шансове за движение в смисъл 

на социално отношение (връзка със социалност). Чрез движението децата регулират близостта и 
дистанцията по отношение на другите и демонстрират различна активност. В този смисъл от съ-
ществено значение е пропорционалността (връзка с перспективност). Много важно е анализирането 
на вещественото структуриране на съответната игрова ситуация и приемането му като предпос-
тавка за оформяне на игровата среда.

Игра с перспективи (перспективност)
Перспективността на игровата ситуация е свързана с личностния аспект за нейното оформяне. 

Всяко дете, чрез своите личностни възприятия (връзка с историчност), допринася за постоянните 
промени и за елемента на фантазия в играта. При това са налице различни възможности за прокарва-
не на собствените гледни точки. В една игрова ситуация трябва да съществува минимална степен 
на съвместност на перспективите (връзка със социалност). Самоопределянето в играта много зави-
си от реализирането на собствените перспективи и съгласуването им с чуждите.

Игра със значения и смисли (същественост)
Съществеността е присъща на игровата ситуация дотолкова, доколкото в играта предметите 

получават личностно и междуличностно значение. Физическата обвързаност на децата с игровия 
свят води до директни контакти с материалните предмети.

Игра с пространства (пространственост)
Игровата ситуация може да се изобрази като местност, в която същестуват определени дис-

танции между обекти и субекти. Пространствеността като структурен белег на игровите ситу-
ации от екологична гледна точка съдържа веществени и социални ограничения на игровите действия 
(връзка с вещественост, социалност), които ограничения пречупват игровата случка и я отклоня-
ват в нова посока. Децата искат сами да управляват тези дистанции. Съществуват педагогически 
концепции, свързани с оформяне на игровото пространство чрез децата, възможностите за промяна 
на пространствените дадености чрез прегрупиране на елементите, както и чрез промяна на повърх-
ностната им структура и външна форма. Те поставят под въпрос перспективите на възрастните 
(връзка с перспективност). Игровото пространство обаче винаги е и житейско пространство, су-
бективно изживяно място, което предизвиква определени емоции.

Игра с времето (историчност)
Играта се нуждае от време и е ограничена в него. Тя е настоящо събитие, което възниква чрез мо-

ментните игрови действия и се възприема актуално от играещите. В същото време играта е насо-
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чена извън това настояще чрез следващата игрова идея, като в този смисъл тя съдържа и бъдещи ди-
менсии. Настоящите игрови ситуации се разбират най-добре чрез разглеждане на игровата биогра-
фия – забелязват се моменти, типични за играещите.

Игра с другите (социалност)
За да се вникне в игровата ситуация е необходимо да се приемат перспективите на играещите. 

Играчката съдържа определени характеристики на съответното социокултурно общество и се раз-
деля с другите съиграчи. Пространствата се конструират чрез дистанция и близост с другите. В 
играта детето свързва за по-дълго или по-кратко време своята игрова биография с тази на другите. 
Накратко: игровата ситуация се реализира съвместно. Дори и когато детето играе само, при кое-
то на преден план излизат фантазийни и самоопределени игрови процеси, на заден план отново стои 
другият, съиграчът (като въображаем партньор, като спомен от съвместна игра). В този смисъл со-
циалността в играта не винаги е видима.

Интеркултурни аспекти на игровата ситуация
От интеркултурен аспект, игровите ситуации се схващат като отношение на напрежение 

между времеви, пространствено – веществени и смислово – социални елементи, което се констру-
ира чрез „правя така, като че ли“ перспектива и се изразява конкретно в дадено социално поле. Това 
социално-пространствено поле се разглежда от гледна точка на демократичната картина за човека 
и обществото.
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ДОБРОТО В РАБОТАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ УЧИТЕЛ

В статията излагаме становище по въпроса за добрата практика в работата на съвремения учител. 
Представяме примери за работа с деца в различни направления: училищна и извънкласна работа, школи, 
лагери и др. Разглеждаме работата на учителя върху себе си като важна част от практикуването на учи-
телската професия.
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Кои са показателите за добра професионална реализация на съвременния учител? Как се оценява не-
говата работа? Кои са предпоставките за неугасващия ентусиазъм, с който учителят води своите 
възпитаници по пътя на познанието? На тези въпроси ще потърсим отговор в настоящата статия.

1. Съвременният учител между теорията и практиката
Поставен между теорията и практиката учителят се намира между две променливи величини, 

сред които трябва да намери устой, здрава основа за градеж. Това са две „опорни точки“, върху кои-
то израстват плодовете на неговата работа – от една страна теорията, изразена в усвоени прави-
ла за това „как трябва да стават нещата“ и опредметена в нормативни документи, учебни и мето-
дически помагала, технически средства и материали, и от друга, педагогическата практика с всички 
проблеми, породени от взаимодействието с ученици, родители, колеги, инспектори и др. Мостът, 
който изгражда учителят за успешна професионална реализация, минава през неговия вътрешен жи-
вот и се състои в непрестанната му съзнателна работа върху самия себе си. Човек може да промени 
единствено себе си в определена посока, а като последствие на това се изменя средата. Тогава, за да 
получим желаните изменения в обществото ( и в образователната система), трябва да осъществим 
един съвместен преход от личността към индивида и от индивида към общността. Личността има 
предвид правото на един или друг човек; индивидът се осъзнава като член на една по-голяма общност 
и в действията си се ръководи от интересите на цялото; в общността човекът е воден от една об-
ща идея за осъществяване на един общ план. При този процес, в който участваме всички, се извърш-
ва постепенна промяна в съзнанието от дейност, целяща интересите на единиците, към съзнателна 
работа, съблюдаваща законите на цялото, при която човекът открива своето истинско предназна-
чение. Глобализацията, за която се говори днес, е показател именно за движението в тази посока – оп-
ита ни да намерим едно разумно еднозначно, приемливо за всички решение на този въпрос. 

Новото идва със самоосъзнаването ни като членове на един общ „социален организъм“, с насоч-
ване на действията ни около общи идеи, основани върху еднаквите потребности на хората, незави-
симо от социални, религиозни и пр. различия, с поемането на отговорността за последствията от 
всяка мисъл, чувство и постъпка, формиращи своеобразна „педагогическа среда“, в която се изграж-
дат бъдещите специалисти [4]. Изследването на тези въпроси ни помага да достигнем до непресъхва-
щия извор на вдъхновение в мотивационното ядро на участниците в учебно-познавателния процес. 

Днес се налага да очертаем по нов начин ключовите характерни черти на човека и мястото му в 
обществото, за да преосмислим въпроса за целите, функциите, приоритетите на училищното об-
разование. Важна роля в решаването на тази социална задача има учителят – не толкова с професи-
оналните си качества и компетентности, а с цялостния си начин на живот, богат с добродетели и 
непреходни хуманни ценности. В този смисъл оценяваме работата на съвременния учител като об-
разец за добра педагогическа практика във всяка една ежедневна ситуация, в която се поставя акцент 
преди всичко върху възпитанието на подрастващите и се цели изграждане на здрави морални устои, 
на система от нравствени и духовни ценности. 

2. Добрата педагогическа практика
Доброто в дейността на съвременния учител е обвивката, формата на един вътрешен процес, 

който протича в самия учител и се проявява при взаимодействието му с обучаваните. Да посочим 
тук примери за „добра педагогическа практика“ предполага не да изложим различни методи, средства, 
прийоми, използвани в работата на даден учител. Ценното е да съумеем да надникнем отвъд „сцена-
та на проявеното“ и в „обикновения“ учебен час да открием плодоносните семенца, които ще се раз-
вият в добрата почва на учениците. Без отчитането на този „същностен пълнеж“ използваните от 
един учител методи и подходи ще се окажат само форма без съдържание и няма да бъдат резултант-
ни в друга ситуация. Съответно предприетите поредни мерки в рамките на образователната ре-
форма няма да засегнат същността на проблема и ще се окажат скоропреходни. За да има трайно до-
бри резултати каква и да е човешка дейност, тя трябва да засяга същностно вътрешния и външния 
живот на индивида и обществото, т.е. да съчетава интересите на частите и на цялото. И ние по-
степенно вървим към такова разбиране за смисъла на живота, при което въпросите за мира, хармони-
ята, доброто, справедливостта и другите хуманни ценности се схващат еднозначно от всички. Те 
изпъкват все по-настойчиво в педагогическата теория и практика и налагат необходимостта да се 
изявят на преден план въпросите за нравственото и духовно възпитание на подрастващите, обеди-
нени около любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. 

Дидактическите методи и навременните методически указания дават добри плодове в практи-
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ката на учителя, когато той работи с положителна нагласа, от любов към своите ученици, към учеб-
ната дисциплина и познанието изобщо, когато носи в съзнанието си един висок идеал – облика на бъ-
дещия гражданин на планетата. Тогава той е в състояние не просто да предаде знания на своите въз-
питаници, но и да запали в тях огъня на познанието, да намери съществената храна за интелектуал-
ното, емоционалното и волевото развитие на подрастващите. „Не давайте съвет на болния как да 
оре нивата си, докато още е на легло. Когато оздравее и напусне леглото си, той сам ще намери начин 
как да изоре нивата си“ [3]. Така въпросът за методите, използвани в добрата педагогическа практи-
ка, се оказва следствие на един богат вътрешен живот, защото всякога „добрият човек от доброто 
съкровище вади добри плодове“. 

Любовта стои в ядрото на всяко добро проявление. Педагогическата практика на учител, който 
работи с любов, е уникална, творческа, тя трудно може да бъде „пренесена“ в друга ситуация, защо-
то във всеки момент носи нещо ново, неповторимо, предоставя адекватно решение във всеки кон-
кретен случай, който възниква спонтанно и не може да бъде предвиден и планиран предварително.

От казаното става ясно, че съществена страна от добрата практика на съвременния учител заема 
работата му върху самия себе си, важен елемент от която е любовта. Обичта поражда обич. В тази връз-
ка, отклоненията, които днес наблюдаваме в индивидуалния и обществения живот, показват, че всички 
ние сме в процес на обучение в това най-важно изкуство – да обичаме. Любовта е най-важната предпос-
тавка за успешна педагогическа дейност. Когато любовта се установи „пълнокръвно“ в училището (как-
то и в семейството), когато започне да се използва съзнателно като действаща сила, тя ще преобрази 
цялата действителност – ще изчисти вътрешния живот на всички индивиди и ще осигури подходяща-
та среда за обучение. Тогава ще отпаднат от само себе си редица икономически и личностни затрудне-
ния при обучението, а младите хора ще усвояват и прилагат знанията и постиженията на своите пред-
ци и ще изявяват най-доброто от себе си, водени от висок идеал – да дадат своя принос за добруването 
на всички, за духовното повдигане на човечеството – при един разумен обмен с природата. 

Към тези въпроси, касаещи вътрешната работа в практикуването на учителската професия, следва 
да се насочват бъдещите учители още при обучението им в педагогическите висши училища [2]. В съзна-
нието на съвременния учител трябва да стои преди всичко работата му върху самия себе си – за осигуря-
ване на „здрав и чист вътрешен живот“, след това – грижата за общуването му с ученици, родители, ко-
леги и др. Едва след това – усвояване на знания и умения в съответната научна област. И в тази своя дей-
ност да се ръководи от идеята за повдигане на колективното съзнание, водещо към практическия резул-
тат – да се научим да живеем заедно. Когато оценяваме работата на учителя като добра, трябва да има-
ме предвид именно тези семенца на съзнателен колективен живот, посадени в детската душа, които се 
откриват зад правилните отговори на поредния тест в училище или покритите изисквания, поставе-
ни от висшестоящите органи. Въпросът не е в това да приучим ученика в час да мисли и отговаря точ-
но по схема, т.е. да сме доволни, когато получим очаквания отговор. Вниманието ни трябва да е насочено 
към въпроса как – да проследим как ще „прозвучи“ този отговор, какъв отзвук ще има за всички участни-
ци в това вербално (или невербално) взаимодействие, какъв заряд поражда в душата на детето. Всеки има 
нужда от това, вложеният от него труд да бъде оценен справедливо и извършеното от него да е значимо, 
да има влияние не само върху него, но и върху другите. В това откриваме зародишите на добрия стремеж 
да споделиш придобивките и успеха, което може да бъде използвано във възпитателната работа целена-
сочено. Начинът, по който ученикът е оценяван (не само по количествени показатели), е от голямо зна-
чение за неговата по-нататъшна познавателна дейност, както и за формирането на неговото оценъчно 
отношение към действителността. А ние оценяваме учениците непрекъснато – с поведението си, с от-
ношението си, с нагласите си. При това детето разбира доколко е оценено справедливо, а от там – до-
колко е приемано и обичано. Този обмен при оценяването има своя принос в изграждането на отношение 
и доверие на обучаваните към обучаващия – като предпоставка за ползотворната им съвместна работа. 

Доброто е тогава добро, когато има благотворно влияние както върху индивида, така и върху 
общността. Показател за това е вътрешното доволство и мир, които изпитва всеки при дадено 
действие или проява. Това вътрешно усещане е неизменен показател. За да достигне учителят в сво-
ята практика до това добро, трябва още при подготовката си за бъдещата професионална практи-
ка да има идеята за посоката, в която да търси, за начина, по който да изгражда в себе си тези качест-
ва. По-долу посочваме два важни фактора в тази насока [1]:

  Природата
Това, което предава най-голям заряд в работата на съвременния учител, е природата. Когато 

учителят има сетивата за възприемане на красотата и хармонията в природата, когато умее да се 
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възхити на нейните творения и наредби, на мъдрото й възпитателно въздействие върху човека, то-
гава той ще съумее да предаде това отношение на своите възпитаници, а това е необходима пред-
поставка за ефективно обучение. Ако природата не ни е „проговорила“ на езика на чувствата, ако не 
поражда благоговение и благодарност в нас, ако не ни трогва с разнообразните си форми, багри и из-
обилие от движения и изменения, как ще ни засегне интелектуално, как ще се породи в нас траен ин-
терес да изучаваме законите, на които се подчинява наблюдаваното външно разнообразие, как ще се 
научим да прилагаме тези закони в полза за всички, при това с грижа за нейното опазване? Колкото 
повече учителите си дават сметка за тези връзки в образователния процес, толкова повече ще тър-
сят и осъществяват контакт с природата не само като източник на физическо и психическо здра-
ве, но и като вдъхновение в професионалната си работа. По този начин методите, използвани в учи-
лище, ще бъдат все по-плодоносни. Тогава усвояването на знания за природата (примерно по физика) 
ще става съвместно с не по-малко важния въпрос за усвояване от подрастващите на методи за пра-
вилно дишане, хранене, поведение сред природата и сред връстниците – за да се научим да оценяваме 
въздуха, водата, храната, светлината, както и труда на другите. Така по естествен начин се реали-
зират задачите за „здравословен начин на живот“ и“екологичното възпитание на учениците“. Все-
ки учител трябва да помни, че това, което става обект в съвместната му работа с подрастващи-
те, трябва да храни ума, сърцето и волята. Тогава то е приятно и ползотворно, а добрите резулта-
ти се получават с най-малко усилия (природни, икономически, психически).

  Музиката
Непосредственото общуване на учениците с природата ще доведе до оценяване и включване на 

музиката като важен фактор за едно плодотворно, съобразено с природните закони, образование. 
Учащите се ще се насочват към това, да улавят навсякъде в своя делник говора на природата, а той 
е музикален – шумоленето на листата, песента на бистрото планинско поточе, звуците на дъждов-
ните капки, жуженето на пчелите, волните извивки на птичия хор. От периодичните изменения в 
природата учениците постепенно преминават към възприемане на хармонията на звуците, към все-
общия ритъм, в който живеем – така се научават да редуват разумно труд и почивка, да привеж-
дат своя вътрешен и външен ритъм в хармония с общите природни закони, за да постигат мир в се-
бе си и да имат добри постижения във всяка своя дейност. Тренирането на умението за възприемане 
на ритъма, звуците в природата, заниманието с пеене и свирене води не просто до развиване на се-
тивата или до разгръщането на музикалните заложби, а разработва някои мозъчни центрове, кои-
то по друг начин не могат да бъдат задействани, събужда определени страни в детската душа, кои-
то извеждат съзнанието до нови стъпала в еволюционното развитие. Затова музиката се явява ва-
жен фактор във възпитанието на съвременния учител. Не може да има нова култура без музика! В бъ-
дещото училище музиката ще има важна функция не само като отделен учебен предмет, а ще при-
съства във всеки учебен час. 

3. Примери за добра педагогическа работа в нашето съвремие
Доброто в нашия делник се изявява като движение „отвътре навън“, от индивида към общност-

та. Добрите промени в обществото започват от вътрешната работа на индивидите, постепенно 
засягат „близкото обкръжение“ и се разпространяват в по-голям мащаб. Всяка разумна идея, поста-
вена в добра почва, расте и се развива, без прекомерното изразходване на“човешки и енергийни ресур-
си“. В тази насока важна задача има училището като обществена институция след ролята на семей-
ството за отглеждането и възпитанието на бъдещия гражданин. 

Всяко възпитание започва със самовъзпитание, с вътрешна работа, която проличава при общу-
ването с другите. А учителската професия е преди всичко общуване, взаимодействие между члено-
вете на една организирана, добре функционираща общност. Затова вътрешната работа на учите-
ля отеква в душите на неговите възпитаници във всеки конкретен урок и извънкласна дейност. Мо-
гат да се приведат много примери за това. Тук ще посочим работата на учителката по физика и ас-
трономия в СОУ „В. Левски“, гр. Троян – Надка Данкова. Тя разширява учебно-възпитателната рабо-
та в клас с извънкласната дейност на учениците в школата по астрономия [5], организира едноднев-
ни и по-дълготрайни излети в планината, при които съчетава походите сред природата с астроно-
мически наблюдения. И успехите не закъсняват, но не заради лични амбиции, а поради водещата роля 
на любовта. При това акцентът не е върху отличията, а в придобивките на преживяното, с което 
се е обогатила душата на учениците.

Не по-малко важна е работата на учителя с родителите. В тази връзка ще споменем началната 
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учителка Ваня Митинска от 102 ОУ „Панайот Волов“, София. Освен всеотдайната си работа с уче-
ниците в часовете тя осъществява по-близък контакт с техните родители – организира съвмест-
ни дейности, свързани с възпитанието на децата, свиква родителите на редовни сбирки и им поста-
вя конкретни задачи, които те има да изпълняват до следващото си явяване в училище, откликва 
на техни проблеми и инициативи. Така усилията на учителя се подпомагат от родителите, при ко-
ето се извършва естествен, плавен преход от семейното възпитание към училищното образование. 
А тази съвместна дейност, която води до положителни резултати в учебната работа на малките 
ученици, има и друго измерение – тя гради добродетели, тя храни душите на всички участници, за-
щото се върши с обич.

Следва работата на учителите в творчески групи – колективът на едно училище (90 СОУ „Ген. 
Хосе де Сан Мартин“,София; ОУ „Хр.Ботев“, с. Екзарх Антимово, Карнобат), а в по-голям мащаб 
– сдружения и НПО, осъществяващи лагери и занимания с деца. Тук ще споменем работата на гру-
па учители от различни градове на страната, обединени в Сдружение „Слънчогледи“със седалище гр. 
Бургас [6]. Една от дейностите на Сдружението е да организира лагери за деца на възраст от 6 до 18 
години през пролетната и лятната ваканция на учениците в различни краища на България, където 
се изпробват интерактивни методи за обучение, за познавателно развитие, за укрепване на физиче-
ското и психическото здраве на подрастващите. Този опит заслужава да бъде споделен. Това, което 
сплотява и обединява екипа в този вид дейност, в която учителите се включват доброволно, е лю-
бовта – според степента и формите, в които я познаваме и прилагаме. 

В заключение ще посочим отново структурообразуващия елемент в работата на всеки учител, 
основния мотив за плодоносна познавателна дейност, предпоставка за добри постижения у учени-
ците – любовта.
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КOМПАРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ – ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

В статията се изясняват основните параметри на понятието „компаративна компетентност“ на 
учителя. Изведен е теоретичен модел на компаративната компетентност на учителя. Компонентите 
на модела притежават вариативни и инвариативни характеристики. Моделът е използваем по отноше-
ние на теоретичната и последваща практическа подготовка на учителите. 

В предложената разработка се защитава тезата, че компаративната компетентност на учите-
ля е универсална базова трансформационна професионална компетентност, която се формира и под-
държа чрез целенасочена подготовка и квалификация по време на целия професионален път. Компара-
тивната компетентност се дефинира като съвкупност от знания, умения и нагласи на учителя, не-
обходими за вземане на решения и установяване на професионално поведение по отношение на срав-
няване, анализиране, апробиране и внедряване на образователни теории, практики и /или техни аспе-
кти в собствената професионална дейност.

За да се защити гореизложената теза и валидира изведената дефиниция, е необходимо да се изве-
дат аргументи, които могат да се обобщят с два основни акцента. 
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Първият акцент е обосновавaнето на значимостта на компаративната компетентност на учи-
теля по отношение на кръга проблеми, които възникват и вероятно не биха били лесно преодолими и 
в условията на новата европейска образователна стратегия. 

Изходна предпоставка за подобна обосновка е изясняването на понятието компете  нтност. В 
контекста на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот компетентността 
се определя като доказана способност за използване на знания, умения и личности/социални даде-
ности в работни или учебни ситуации, в професионално и личностно развитие [1]. Самото уче-
не през целия живот се разбира като непрестанен процес на овладяване на компетентности, които 
се отделят условно в две групи: професионални и ключови. Професионалната компетентност е съв-
купност от знания, умения и способности, които трябва да притежават работещите и учените/
изследователите в дадена област [2]. Тя е „интегративно свойство на личността“ включва най-об-
що знания, умения и нагласи, които съдействат за формиране на поведение за постигане на ефектив-
ни резултати в професионалната дейност [3, 5, 7]. 

С парадигмалното установяване на компетентностния подход в образованието се засилва и ин-
тересът към разграничаване на професионалните компетентности. Обобщено те се делят на общи 
(универсални) и диференциращи (специфични), както и на базови, отличителни и трансформацион-
ни. Общите (универсални) професионални компетентности се отнасят до всички служители в да-
дена професионална общност, независимо от нивото на тяхната позиция. Те са известни още като 
ключови компетентности, но в случая този термин ще се избягва поради терминологичната иден-
тичност, но съдържателна разлика с ключовите компетентности, формулирани в Европейската 
квалификационна рамка за учене през целия живот. Специфичните компетентности касаят опре-
делена длъжност или група длъжности. Базовите компетентности са необходимите базови знания, 
умения и свързаното с тях поведение, с които се постига минимална или средна ефективност в про-
фесионалните резултати, докато отличителните са харктерни за най-добрите в дадена област 
професионалисти. Трансформационните компетентности са тези, които са дефицит за дадена сис-
тема/организация, но чието развитие е прдпоставка за завишаване на нейната ефективност [5, 7].

Подсилените и в четирите стратегически цели на Европейската стратегия 2020 аспекти на 
образованието като мобилно; качествено; основано на равнопоставеност, социално сближаване, 
активно гражданско участие,творчество и иновации индикират, че Европейските общности труд-
но се справят с предизвикателствата на глобализиращото се образование [2]. Сведени до учителя, 
като един от преките реализатори на стратегическите образователни цели, се откроява трудни-
ят пренос на образователни практики в контекста на различни социокултурни условия. Това дава 
основание компаративната компетентност да се приема като универсална базова трансформаци-
онна професионална компетентност, тъй като тя следва да се демонстрира от всеки учител, не-
обходима е за постигане на оптимални резултати в професионалната дейност, но и не се формира и 
развива целенасочено у учителите, което я прави дефицитна.

Вторият акцент логически надгражда първия и е насочен към обосноваването на съдържанието 
на компаративната компетенстност на учителя. Съдържанието на компаративната компетент-
ност се извежда чрез ексцерпиране на аргументи от самото съдържание и развитие на образовател-
ната компаративистика като научна област. Паркс и Грифитс успяват да откроят една основ-
на линия в изследванията в областта на сравнителното образование през последните 40 години, ко-
ято – според тях, налага идеята за излас на националните/локални образователни феномени на све-
товно/глобално ниво. Стремежът е да се формира световна култура на образованието, формулира-
на от Джоунс през 2007 като „глобална архитектура на образованието“ [6]. В аспеката на глобална-
та архитектура на образованието образователните структури и идеи се разглеждат като дифуз-
ни, взаимствани, преносими от национално/локално ниво на ниво единна световна система. Различни 
автори обаче подчертават, че концепцията за световно образование е колкото неизбежна, толкова 
и динамична, тъй като местните, регионалните и националните фактори неминуемо ще повлияват 
нейното проявление. Така, на полето на сравнителното образование на сравнениe и анализ подлежат: 
места, системи, време, култура, ценности, образователен напредък, политики, кърикълум, образо-
вателни институции, път на учене, педагогически иновации [6]. От предпоставката, че линейното 
представяне е само ескиз, който не би могъл да пресъздаде сложните пресечни взаимоотношения, в 
които влизат факторите на средата, повлиявайки образователния трансфер, Брей и Томас предла-
гат модел, който се основава на мултилевъл сравнителен анализ. Моделът е кубичен и съдържа три 
групи фактори: нелокализирани демографски групи, географски локализирани нива, аспекти на обра-
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зованието и обществото. Единиците за сравнение представляват комбинации между три параме-
търа – по един от всяка група фактори. Така, според авторите, се постига максимален обхват на сра-
внимост между различните нива, на които функционира образованието [5].

Подходите към сравнението, като педагогическа реалност, ясно очертават една обща тенден-
ция, която може да се обобщи по следния начин: смисълът на сравнението не е в самия процес, а в ре-
зултата, който е насочен към адекватно внедряване на различни образователни теории и практики 
в разнообразни социокултурни условия, така че да се постигне едновременно унифициране на тези 
теории и практики, но и запазване на уникалния контекст. От ефективността на компаративния 
процес обаче в определяща степен зависи постигането на качествен резултат. 

В този смисъл съдържателният обхват на компаративната компетентност на учителя има два 
взаимнозависими аспекта, в които се проявяват съставните й компоненти. Единият аспект са зна-
нията, уменията и нагласите за осъществяване на процеса на сравнение с всички негови особености 
и изисквания. Вторият аспект са знанията, уменията и нагласите за адаптиране, апробиране и ва-
лидиране на образователни теории и практики в конкретните социокултурни условия, в които ра-
боти учителят.

Необходимостта от валидиране на компаративната компетентност като универсална базова 
трансформационна професионална компетентност обаче задължава теоретичният и модел да се 
структурира като единно цяло. 

Теоретичният модел на компаративната компетентност на учителя съдържа основните ком-
поненти на компетентността – знания, уемния и нагласи. Съдържащите се в модела структурни 
компоненти притежават както вариативни, така и инвариантни характеристики. Например, ако 
на сравнение подлежат методите за обучение на деца-мюсюлмани в масовите училища в Канада и 
България, то необходимите знания за осъществяване на процеса на сравнение са: за методите на обу-
чение (инвариантни), специфика на мюсюлманската религиозна група (вариативни), специфика на 
масовото училище в България (инвариантни) и специфика на масовото училище в Канада (вариатив-
ни). Освен това компонентите са условни, тъй като съвременната образователна действителност 
е динамична и предполага отвореност и мобилност на обяснителните модели.

Без да бъде изчерпателен, моделът на компаративната компетентност на учителя би могъл да 
включва следните вариативни и инвариантни знания, умения и нагласи:

  Знания за
  действащо законодателство и образователни политики в социокултурен контекст (ва-

риативни/инвариантни)
  структурните и съдържателните компоненти на педагогическата система (инвариантни)
  актуални педагогически теории, концепции, технологии (вариативни)
  специфика на учебните заведения, организацията на обучението/ възпитанието (вари-

ативни/инвариантни)
  особености на социални групи според различни признаци (вариативни/инвариантни)
  характеристики на определена популация (вариативни)
  подходи и методи за сравнителен анализ – открояват се бенчмаркинг, наблюдение, екс-

пертна оценка (вариативни/инвариантни)
  статистически процедури за сравнителен анализ (вариативни/инвариантни)

  Умения за
  селектиране и подбор на информация (инвариантни)
  прилагане на подходи, методи и процедури за сравнителен анализ – открояват се бенчмар-

кинг, наблюдение, експертна оценка (вариативни/инвариантни)
  установяване на връзки и отношения между педагогическите факти, явления, събития, 

конструкти, ситуации, субекти и обекти (инвариантни)
  адаптиране, апробиране и валидиране на методи, форми, средства, технологии и учебно 

съдържание в разнообразен социокултурен контекст (инвариантни)
  прилагане на статистически процедури за сравнителен анализ (вариативни)
  прилагане на експериментални методи и процедури в сферата на образованието (вари-

ативни/инвариантни)
  използване на експертна и логистична подкрепа (инвариатни)
  решаване на проблеми и конфликти (инвариатни)
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  Нагласи
  изследователски интерес и любопитство (вариативни/инвариантни)
  преодоляване на професионални стереотипи, отвореност към промяна (вариативни/ин-

вариантни)
  търпение и последователност (вариативни/инвариантни)
  емоционална компетентност – запазване на баланса (вариативни/инвариантни)
  аналитично, критично и творческо мислене (инвариантни)

Моделът е използваем и предполага разработване на обучителни модули за теоретична и прак-
тическа подготовка на настоящи и бъдещи учители. Той дава възможност за формиране на компа-
ративна компетентост чрез ясно осмисляне на всички аспекти на процесуалната и резултативна 
страна на сравнителния анализ. Неговата гъвкава структура (съдържаща компоненти с вариативни 
и инвариантни характеристики) е предпоставка за успешното вписване на тази поредна професио-
нална компетентност в цялостните компетентностно-ролеви модели на учителите.
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МОДЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩ ИГРОВ ТРЕНИНГ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Настоящето изследване е част от професионално педагогически тренинг за родители и техите деца 
под формата на включване в символични и правилосъобразни игри. Моделите в тренинга са: демонстра-
тивни сесии на ролевосъобразно иправилосъобразни игри, разгръщане на игрови сесии в семейството и про-
гнозиране на стимулираща среда. Очаквани са промени във взаимоотвошенията между родители и деца, 
фасилитиране на личностното израстване и смяна на функциониране между родители и деца. 

Настоящето изследване е част от професионално педагогически тренинг за родители и техите 
деца под формата на включване в символични и правилосъобразни игри. Моделите в тренинга са: де-
монстративни сесии на ролевосъобразно и правилосъобразни игри, разгръщане на игрови сесии в се-
мейството и прогнозиране на стимулираща среда. Очаквани са промени във взаимоотвошенията 
между родители и деца, фасилитиране на личностното израстване и смяна на функциониране меж-
ду родители и деца.

 Според Брейтън (2005, 376) през 21 век най-често срешаната „болест“ у децата над пет години 
се отнася до поведенческите нарушения. Такава е гледната точка и на C. Мрохен (2002) – преките за-
вишени изисквания към децата пречат за изграждането на коцепцията на „Аз“-а. Честите външни 
оценки на възрастните водят до чувство на несигурност към собствените успехи, намаляват спо-
собността за самоутвърждаване и за устойчивостта на поведенческите прояви. Т. Гордън (2007) 
споделя виждането, че наказанията като дисциплиниращи мерки не намаляватт агресивните проя-
ви, а увеличават яростта на малките. Ферингер ( 2006) отбелазва като важно за възрастните да спе-
челят доверието на детето си, за да може то да споделя проблемите си и да ги обсъжда спокойно с 
тях. От друга страна все повече съвременните учители защитават комуникативната характери-
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стика на образователния модел, особено в ранните етапи на детството. Те се противопоставят 
на конгнитивната теория в дидактиката и се обявяват за обучение, което е комуникативно, орга-
низирано, включително и чрез средствата на ИКТ. Важна е ролята на взаимодействията между т. 
н. екипи от педагози, родители и децата – взаимоотношенията, преживяванията, нормите, насоче-
ността на очакванията, които възникват в различните по тип ситуационни форми. Ето защо пре-
ди всичко тук се прецизира решението на комуникативното образователно пространство – къде и с 
кого се осъществява тази среща между субекти и коя от формите на комуникация преобладава – не-
формална или формална; вербална или невербална; игрова или неигрова. Не само учителите, но и ро-
дителите могат да поемат експертна роля в самоизразяването на подрастващите и същевременно 
да се засили усещането за взаимна принадлежност към фамилията, като играещ кръг. Случва се оба-
че родителите по-трудно да се приобщят в играта на собствените си деца, чувстват несигурност, 
страх от излагане пред водещите тренинга и трудно се възприемат в новата позиция на инициато-
ри на игровата ситуация. Тук е важно педагозите да успеят да демонстрират еталонно игрови мо-
дели чрез собствените варианти на поемането на място сред играещите деца и възрастни. Това под-
помага мотивирането на родителите. Освобождаването на родителите от напрежението за нещо 
„неправилно“ или „неопознато“ се случва при партнирането на аниматора/модератора. Последните 
всъщност също не се дистанцират от игровата ситуация и не се възприемат като наблюдатели или 
нейни регулатори, а като съучастници, което е типично за индиректния игров тренинг.

Няма по-целесъобразна форма от играта за осъзнаването на негативните мостри на поведение 
спрямо връстници и възрастни, за откриването на алтернативи за родителско включване в намере-
нията на подрастващите, за уважаването на собственото присъствие сред другите в детството. 
След приключването на този десет седмичен игров тренинг (Стоянова, М., 2011) могат да се напра-
вят няколко обобщения по отношение на вниманието на родителите към компетенциите на деца-
та им – цялостното отношение към „Аз-а“, гражданските и социални компетнции, и компетенции-
те за учене. Върху приведената по-долу таблица например се извършва игра на познаване на състоя-
ние на детето от страна на родителя и от страна на детето. Игровата ситуация се въвежда като 
„познай какво чувствам. Родителят трябва да познае как би отговорило детето му, като посочи мо-
страта, а детето да намери отговора си като собствено решение и след това двамата по сигнал от 
водещия да посочат изборите си. Между посочените две полюсни състояния се даваше възможност 
и за междинни избори – и да/и не. 

ИГРОВ ТРЕНИНГ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НАГЛАСИ „КОЙ ЩЕ ПОЗНАЕ?“
Таблица №1

1. Ситуация Обичаш ли да ходиш на детска градина? 

2. Ситуация Харесваш ли децата в групата? 

3. Ситуация Обичаш ли да играеш с децата в групата 

Бяха включени родители (по един от тях) и 230 деца на 5 – 6-годишна възраст и на 6 – 7-годишна 
възраст, чието разпределение се представя в таблицата по-долу.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
Таблица №2

Момичета 108

Момчета 122

5–6-годишни 93

6–7-годишни 137

По отношение на ориентацията на родителите преди и след провеждането на тренинга се очер-
таха следните важни тенденции за съвпадение на оценките на деца и родители в различните сфери.

Самоутвърждаването се съпътства от игрови контакти в групата, които се съчетават с въз-
можността за откриването на приятели, с измислянето на игри и играенето не само „с нещо“, но и 
„с някой“. Сред предпочитаните лица в течение на провеждането на сесията от игрови тренинги в 
съответните етапи и децата, и родителите имат все повече съвпадения при избора на учителя ка-
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то съиграч. Самоизразяването на детето се възприема като преживяване на съвместност при опре-
делени условия. Ограничаването на избора на подрастващите от възрастните чрез вербални указа-
ния намалява възможностите за самореализиране и за сътворяването на предпочетените игрови от-
ношения. Тук от значение при тренинга е използването на материал за игрови ситуации, достъпен 
за деца и родители.

Игровият тренинг потвърждава необходимостта от нови перспективи в ранното детско образо-
вание. Чрез изработването на концепции и перспективи в плановете на детското заведение, както и на 
съвместни с други чужди на институцията субекти се задават моделни технологии за приемственост 
между детската градина и училището. Във връзка с това се променя и организацията на взаимодействие-
то в детската градина и в училището като интитуции от нов тип. Най-важният извод от проведни-
ят тренинг с родителите е отношението им към функциите на институцията – за реализация на наме-
ренията и очакванията на децата и за отговорности към техните компетенции в личен и групов план.

Изводите, които се представят количествено във фиг.1 и във фиг.2 са следните:
1. При пет-шестгодишните деца няма случаи, в които съвпаденията да са по-високи от тези при 

шест-седемгодишните, което означава, че родителите чиито деца пребивават в образовател-
на институция и участват в игровия тренинг, са ориентирани по-добре в техните компетен-
ции с всяка следваща година от престоя им в институцията. 

2. В началото на тренинга с родителите (фиг.1) и в края на тренинга (фиг.2) резултатите се раз-
личават по-скоро съществено по отделните критерии в хоризонтален план. Най-ниски стой-
ности на съвпаденията в началото на включването на родителите има в поведенческите им 
прояви, а най-високи – в когнитивните им прояви. Тази тенденция се запазва и след приключ-
ването на игровите етапни тренинги. При последните тренинги те не променят съществено 
ориентирането на родителите преди и след тренинга.

3. Ясно проличава, че подобренията в ориентацията на родителите настъпват най-вече по от-
ношение схващането им за проявите на самоутвърждаване и общуването с околните (колона 
„Концепция“ от 55%/60% на 80%/90% ), на социалните и екипни нагласи за сътрудничество (ко-
лона „Социални“ от 35%/45% на 70%/90%) и на поведенческите прояви (колона „Поведенчески“ 
от 40%/60% на 60%/70%). В това отношение игровото взаимодействие подобрява насочване-
то към опита на детето не само като познавателен, но и като социално осъзнат за приобще-
ност с другите възрастни и деца.

4. Фактът, че тренингите чрез игрите на деца с възрастни (учители и родители) повлияват 
най-малко когнитивните прояви не означава, че те нямат отношение към приемствеността 
с училище и успеха на детето в съдържателно-ориентираните теми по учебните предмети в 
първи клас. Може би трябва да се обърне внимание на причините за ранно отпадане от учили-
ще, които освен невладеенето на български език, се дължат и на липсата на комуникативни и 
емпатийни умения за сружаване и сприятеляване към екип и група/клас. 

5. Немислимо е семейството да бъде партньор на образователната институция, ако то се фо-
кусира само върху когнитивните умения, безотносително към общата концепция за детската 
индивидуалност, общокомуникативните и общоучебни умения. Необходими са по-голям брой 
емпирични данни за тази връзка.

Литература:
1.  Стоянова, М., сп. Предучилищно възпитание, кн.6/2011 г.

 Фиг. 1  Фиг. 2
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НЕПРИЯЗЪНТА КАТО МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

Формирайки мотивацията си за учене, обучаемият се влияе както от индивидуално-специфични съо-
бражения, така и от външни влияния, често неосъзнати и неочаквани за педагога. В настоящата работа 
са изложени резултатите от изследване, целящо разкриването на социално-психологическите предпостав-
ки за разликите в средно-груповия успех от текущия контрол по физика на 18 административно форми-
рани групи от студенти от една и съща специалност – Ветеринарна медицина в Тракийски университет, 
Стара Загора. Във всяка група има по 9 – 12 души. Водещ критерий при формирането на групите е изуча-
ваният чужд език, а не оценките от кандидатстудентските изпити или дипломата за средно образование. 
Т.е. очакването е студентите да са случайно разпределени във формални групи по признак мотивация за у-
чене и средният успех на групите да е приблизително еднакъв. Средният успех се формира чрез многократ-
но оценяване на всеки от студентите в групата с компютърен тест, който поставя обективна оценка 
автоматично, без участието на човек-оценител. На практика се получават значителни разлики в средно-
груповата оценка – например за учебната 2003/4 г. тя варира в границите от 3,43 до 4,98 (оценките са от 
шестобалната скала – от 2,00 до 6,00). За да се изследва причината за появяващите се разлики в средни-
я успех беше проведено проучване, целящо определянето на емоционалните лидери в групите, като работ-
ната хипотеза беше, че те влияят на мнението на останалите – групата учи и има висока средногрупо-
ва оценка, ако емоционалните лидери са ученолюбиви студенти и обратно, ако са слаби студенти цялата 
група понижава успеха си. В проучването беше използвана анкета, представляваща модификация на анке-
та на Морено, чрез която студентите от всяка група бяха подредени по емоционален ранг, зададен от ко-
легите им. Студентите с ранг над 2/3 от максималния бяха означени като „лидери“. Тези с ранг под 1/3 ка-
то „антилидери“, а останалите – като „неутрални“. Големият брой на групите дава възможност за изво-
ди, базирани на прилагането на статистически методи. Статистическата обработка показа, че първо-
началната хипотеза не се потвърждава – с най-висок коефициент на корелация със средната оценка на гру-
пата е средната оценка на групата на антилидерите ако те са добри студенти, т.е. главен външен мотив 
за учене в изследвания случай не е примерът на лидерите, а стремежът да не изостанеш след колеги, към ко-
ито изпитваш отрицателни чувства – от неприязън до омраза.

Увод
Доколкото в университетите се използва груповата форма на обучение на студентите – заня-

тията се провеждат в административно формирани групи студенти, върху успеха влияние оказват 
и социално-психологическите фактори.

В настоящата работа са изложени резултатите от изследване, целящо разкриване на фактори-
те, влияещи върху успеха по дисциплината „Медицинска физика“ на студентите първокурсници от 
специалност „Ветеринарна медицина“ на Тракийския университет – Стара Загора.

Материал и методи
Студентите от специалност „Ветеринарна медицина“ бяха избрани като обект на изследване 

поради няколко причини:
  Те са значителен брой – в първи курс се обучават над 180 души. От тях са формирани 18 групи 

с приблизително еднакъв брой студенти в тях. Тъй като цел на изследването са груповите ха-
рактеристики и различията между тях, сравнително големият брой групи осигурява по-голя-
ма надеждност на статистическите изводи. 
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  Дисциплината „Медицинска физика“ е задължителна, т.е. изучавана от всички студенти и се 
изучава втори семестър, когато административно формираните групи са имали достатъчно 
време (един семестър и една сесия – около 6 месеца) за оформянето си и като групи в социално-
психологически смисъл, за които са в сила социално-психологическите закономерности, в част-
ност тези, влияещи върху ефективността на обучението.

  Преди всяко практическо упражнение по дисциплината „Медицинска физика“ всеки студент пре-
минава през проверка на знанията му за упражнението. Оценяването се извършва обективно, ка-
то студентът решава компютърен тест. Семестриалната индивидуална оценка се изчислява ка-
то средноаритметична от оценките за отделните упражнения (10 – 12 оценявания на всеки сту-
дент). На основата на индивидуалните оценки компютърът изчислява и средногруповата оценка.

Всяка учебна година се забелязват значителни разлики в средногруповите оценки. Например през учебна-
та 2001/2 година (годината на експеримента) средногруповите оценки бяха в интервала: 3,43 – 4,98 (табл. 1).

Таблица 1. Резултати от експеримента за определяне на факторите,
вляещи върху успеха на групата. (За две от групите няма данни за оценката на антилидерите,

тъй като те са взели изпита си предишна година.)
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Група 1 11 5 4 2 4,36 28,54 4,28 4,82 3,64

Група 2 10 6 2 2 4,44 26,79 4,79 3,75 4,09

Група 3 9 6 1 2 3,68 27,84 3,71 4,83 3,00

Група 4 11 5 3 3 3,89 26,30 4,19 4,30 2,97

Група 5 7 3 1 3 3,73 25,89 3,70 4,44 3,52

Група 6 5 3 2 0 3,92 26,81 4,13 3,60 -

Група 7 6 3 2 1 4,03 25,93 3,72 4,45 4,11

Група 8 9 2 6 1 4,31 25,89 4,78 4,26 3,67

Група 9 8 3 3 2 4,33 25,76 4,56 4,17 4,25

Група 10 11 4 4 3 3,87 27,26 4,13 4,11 3,22

Група 11 10 4 3 3 4,32 25,80 4,41 4,28 4,26

Група 12 6 2 3 1 3,72 25,73 3,00 4,43 3,00

Група 13 8 4 3 1 4,12 24,22 3,98 4,59 3,25

Група 14 9 2 3 4 4,98 25,93 5,30 5,26 4,60

Група 15 10 4 1 5 3,90 25,61 4,19 4,40 3,56

Група 16 8 6 2 0 4,52 26,51 4,46 4,70 -

Група 17 9 4 3 2 3,43 25,70 3,82 3,38 2,72

Група 18 9 6 2 1 4,92 26,13 4,95 4,83 5,00

Средно: 8,6 3,79 2,53 1,89 4,14 26,26 4,23 4,37 3,68

Сума: 156 72 48 36

Водещ критерий при административното формиране на групите на входа на университета е из-
учаваният чужд език, а не оценките от кандидатстудентските изпити или дипломата за средно об-
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разование. Т.е. очакването е студентите да са приблизително равномерно разпределени във формал-
ните групи по признак мотивация за учене и интелектуални качества. Въпреки това не може да се 
изключи възможността причина за разликите в средно-груповите оценки да е случайното отклоне-
ние от равномерното разпределение, т.е. попадане в едни от групите на мотивирани за учене сту-
денти с по-големи интелектуални възможности, а в други групи – обратно. За да се провери тази хи-
потеза, като мерило за началната мотивация, подготовка и интелектуални способности (нарича-
ни по-долу интелектуален потенциал) на студентите, беше използван балът, чрез който са приети 
студентите в университета. Балът е оценка, изчислена по оценки от дипломата за средно образова-
ние и оценката от кандидатстудентския изпит, т.е. отразява интелектуалния потенциал на сту-
дента, формиран преди съществуването на групата. В случай, че разликата в представянето на гру-
пите в учебния процес се дължи на неравномерност в разпределението на интелектуалния потенци-
ал между групите, тази зависимост би се отразила в зависимост между средно-груповата оценка и 
средно-груповите балове. Бяха изчислени средно-груповите балове и беше изчислен корелационният 
коефициент на средно-груповите балове със средно-груповата оценка (табл. 1). Стойността на ко-
релационния коефициент показа, че няма връзка между средно-груповата оценка и средно-груповия 
бал, т.е. разликата в представянето на групите в учебния процес не се дължи на случайната неравно-
мерност на разпределението на интелектуалния потенциал между групите и се налага да се търсят 
други влияещи фактори върху представянето на групите в учебния процес. Беше предположено, че 
основното въздействие е със социално-психологически характер.

За изясняване на влияещите фактори, обуславящи споменатите разлики в средно-груповите 
оценки, беше проведен еднакъв за всички групи експеримент, съчетаващ доброволна анкета и оценя-
ване на знанията чрез компютърни тестове. Анкетата целеше да оцени предполагаемите социално-
психологически фактори, влияещи върху успеха на групата. Тя беше проведена поотделно за всяка от 
групите във въвеждащото в дисциплината занятие (първото). Студентите бяха помолени за съдей-
ствие чрез участие в анкетата. Беше им обяснено, че резултатите от анкетата няма да касаят тях 
лично, групата и курса им, а ще послужат за изводи за влияещите върху успеха фактори, които ин-
тересуващите се биха могли да научат в края на експеримента. Беше им гарантирана конфиденциал-
ност на отговорите. Малка част от студентите отказаха участие в анкетата. 

Използваната в експеримента анкета беше модификация на анкетата, предложена от Морено [1, 
2], който чрез въпрос от типа: „С кой бихте прекарали приятно свободното си време (посочете пър-
вите трима от колектива)?“, определя емоционалните лидери в производствен колектив. 

Анкетата, прилагана в описвания в настоящата работа експеримент беше модификация на анке-
тата на Морено, целяща да разкрие не само емоционалните лидери, а да направи пълно подреждане на 
групата по емоционалния статус, който средностатистическия член на групата определя за всеки 
от членовете Ӝ. Благоприятстващо обстоятелство за такова подреждане беше сравнително мал-
кия брой на членовете в групата – между 8 и 13 души, които се познават достатъчно добре и имат 
формирана емоционална оценка един за друг, простираща се от симпатия, през емоционално безраз-
личие до антипатия. 

Анкетата в експеримента съдържаше следния текст:
„Моля подредете групата по номера на членовете, без да включвате себе си, отговаряйки на въ-

проса:
Кой (един) от членовете на групата бихте поканили на приятно занимание – кино, разходка и пр., ка-

то се изключи сексуалното привличане? (на първа позиция посочете номера на първия предпочитан, ако 
той е възпрепятстван на втора позиция – номера на втория и т.н. до изчерпване на цялата група)“

Номериран списък на групата (с числа от 1 до броя на членовете в групата) беше написан предва-
рително на черната дъска, а студентите бяха разположени в залата така, че да не си влияят при от-
говорите.

Обработката на данните от анкетата е илюстрирана чрез примера, приведен на фиг. 1. Студен-
тът под номер 2 в група от 9 члена попълва анкетната карта като подрежда номерата на членове-
те в списъка на групата (без себе си) съобразно предпочитанията си (на фиг. 1 ред „Попълнена анкет-
на карта“). На първа позиция поставя най-предпочитания (5-и номер), на втора позиция – втория по 
предпочитание (номер 4) и т.н., до последния (номер 8). На всяка от позициите беше приписан кое-
фициент на тежест съгласно правилото – най-големият коефициент (броят на студентите в гру-
пата без един – попълващият анкетата) е за първата позиция в анкетата, за всяка следваща пози-
ция – с единица по-малко. Коефициентът за последната позиция е 1. 
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Коефициент на тежест: 8 7 6 5 4 3 2 1

Позиция в анкетата: 1 2 3 4 5 6 7 8

Попълнена анкетна карта: 5 4 1 7 9 3 6 8

Фигура 1. Пример за обработка на анкетните карти от експеримента.

От анкетните карти за групата беше попълнена матрица с брой редове, съвпадащи с броя на чле-
новете на групата и с брой на колоните, съответстващ на броя на позициите (с 1 по-малко от броя 
на членовете на групата). Отговорите на всеки член на групата формират съответния ред на ма-
трицата (горната половина на таблицата от фиг. 2). 

Номер в групата
Позиция в анкетата

1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 2 7 9 4 5 8 3
2 5 4 1 7 9 3 6 8
3 2 1 7 5 6 4 8 9
4 9 8 2 5 6 1 7 3
5 9 8 2 1 4 7 6 3
6 1 2 8 9 5 7 4 3
7 2 9 8 4 5 1 6 3
8 9 5 7 6 1 2 4 3
9 8 5 2 7 1 6 4 3

Номер в групата
Коефициент на тежест

Сума
8 7 6 5 4 3 2 1

1 1 1 1 1 2 2 0 0 40
2 2 2 3 0 0 1 0 0 51
3 0 0 0 0 0 1 0 8 11
4 0 1 0 1 2 1 3 0 29
5 1 2 0 2 2 2 0 0 46
6 1 0 0 1 2 1 3 0 30
7 0 0 3 2 0 2 1 0 36
8 1 2 2 0 0 0 2 1 39
9 3 1 0 2 1 0 0 1 46

Фигура 2. Пример за обработката на анкетните карти на реална група.

Във втората част на таблицата от фиг. 2 е даден броят посочвания на номера на даден член в 
групата за всяка позиция (колона). Броят на посочванията за дадена позиция се умножава по коефи-
циента й (заглавния ред на втората част на таблицата от фиг. 2). Сумират се получените произве-
дения. Получената по описания начин сума характеризира емоционалния статус в групата на всеки 
от членовете й. По-долу под емоционален статус на член от групата ще се разбира съответстваща-
та му сума. Например членът с административен номер 2 за групата от примера (фиг. 2) е посочен 
от 8 анкетирани, като по двама го поставят на 1-ва и 2-ра позиция с коефициенти 8 и 7, трима на 3-
та (коефициент 6), един на шеста (с коефициент 3). Неговият емоционален статус е:

2 х 8 + 2 х 7 + 3 х 6 + 1 х 3 = 51.

Колкото на по-близка до първата позиция е посочван даден член на групата, толкова по-висок ка-
то числена стойност е емоционалния му статус.

Корекции в първоначалните данни
За отсъстващите по време на анкетата членове на групата посочванията са с едно в повече от 

тези на попълвалите анкетата. В такива случаи беше правена корекция, като от общата сума, по-
лучена от отсъстващия член беше отнемано едно средно за групата предпочитание – равно на кое-
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фициента на тежест на средната позиция в предпочитанията на групата. Например група с 10 чле-
на има 9 позиции на предпочитание, средната е 5-та, от сумата за отсъстващ от анкетата член се 
отнемат 5 точки.

Числените стойности на емоционалния статус зависят от броя на анкетираните в групата и 
варират значително от група към група. За да бъде сравним за всички групи, емоционалният статус 
беше нормиран, т.е. емоционалният статус на всеки от членовете на групата беше заменен с него-
вата относителна разлика. Тя се изчисляваше като отношение, числител на което е разликата меж-
ду емоционалния статус на всеки член на групата и минималния за групата, а знаменател е разлика-
та между максималния и минималния емоционален статус в групата. Това отношение беше норми-
рано към 100, т.е. максималната стойност на нормирания емоционален статус е 100, а минималната 
0 за всяка от анкетираните групи.

Разделяне на подгрупи
След корекциите групите бяха подредени по намаляваща стойност на нормирания емоционален 

статус на членовете им. Зависимостта на големината на нормирания емоционален статус от по-
зицията в така получената подредба се изменя по сложен начин от група към група, (фиг. 3). Групи-
те бяха разделени в 3 подгрупи в зависимост от стойностите на нормирания емоционален статус. 
В първата подгрупа попадаха членовете на групата с нормиран емоционален статус по-голям от 2/3, 
във втората – тези със стойности на нормирания емоционален статус по-големи от 1/3 но не по-
големи от 2/3 и в третата – с нормиран емоционален статус не по-големи от 1/3. Условно членове-
те на първата подгрупа бяха наречени „емоционални лидери“, тези от втората – „емоционално неу-
трални“, а от третата – „емоционални антилидери“.

Корекции в статистическите разпределения
За подгрупите на всяка група бяха изчислени осреднените комютърни оценки от тестовете. Бе-

ше получена и изследвана плътността на статистическото разпределение на оценките както за от-
делните подгрупи, така и за групите като цяло. Получиха се разпределения, близки до нормалното, но 
с известна асиметрия, За привеждане към нормално разпределение, необходимо условие за изчисление 
на корелационните коефициенти, оценките от всяка от подгрупите и средногруповите оценки бя-
ха трансформирани чрез умножение с подходяща трансформационна функция. 

Корелации
Като социално-психологически фактори, влияещи върху успеха на групата бяха предположени:
  успехът на подгрупата на лидерите,
  успехът на подгрупата на неутралните,
  успехът на подгрупата на антилидерите.

Като характеристика на успеха беше използван средната компютърна оценка в края на семестъра 
на всяка от посочените подгрупи. Предполагаше се положителна връзка между личностните качест-
ва на емоционалните лидери в групата и средногруповия успех – т.е. предварителните очаквания бя-
ха, че по-ученолюбивите лидери ще повишават успеха на групата и обратно – по-скромни ще бъдат 
средногруповите оценки на групи с по-малко ученолюбиви лидери. Т.е. очакванията бяха, че най-силна 
е зависимостта между успеха на групата и на подгрупата на лидерите.

На базата на така обрабодените масиви от данни бяха изчислени корелационните коефициенти 
между средногруповата компютърна оценка и тази на всяка от подгрупите, както и между средног-
руповата компютърна оценка и осреднения кандидатстудентски състезателен бал на всяка от гру-
пите.

Резултати
В анкетата участваха 156 души, почти 90 % от състава на I курс специалност „Ветеринарна 

медицина“. Във всяка от групите имаше достатъчен брой анкетирани (средно 8,6), за да се очертае 
адекватно картината на емоционалните взаимоотношения в малката група. В анкетните карти се 
забелязват характерни особености:

  В анкетата си всички абсолютни лидери бяха посочили на първа позиция втория по лидерска по-
зиция в групата;

  В част от групите се забелязва и оформянето на антилидерски двойки, като всеки от антили-
дерите в двойката посочва на първа позиция партньора си в двойката.
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Разделението на групите на подгрупи по нормиран емоционален статус е показано на фиг.3. 
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Фигура 3. Нормиран емоционален статус на участниците в анкетата. Индивидуалният емоциона-
лен статус е означен с точка. С линия са свързани членовете на една и съща група.

Средният успех на всяка от изследваните подгрупи варираше в интервала 3,68 – 4,35:
  подгрупата на лидерите имаше среден успех 4,25;
  подгрупата на неутралните имаше среден успех 4,35;
  подгрупата на антилидерите имаше среден успех 3,68.

Получените данни показват, че в емоционалната си преценка за привлекателността на даден 
член на групата, средностатистическият студент влага като компонент и успеха му – например 
лидерите са по-добри студенти от антилидерите, но тази характеристика не е основната при емо-
ционалната преценка на групата за личността – преобладаващата част студенти с висок успех са в 
подгрупата на неутралните – сравнително назад в емоционалната подредба на групата. 

Средногруповият успех и оценките за подгрупите на лидерите, неутралните и антилидерите 
бяха трансформирани (преобразувани с подходящи формули) така, че статистическите им разпре-
деления да се приближат максимално до нормалното, като за целта бяха използвани формулите:

  за средногруповите оценки: 5.1))1log(/1( îöåíêà ;
  за оценките от подгрупата на лидерите: 5.1))1log(/1( îöåíêà ;
  за оценките от подгрупата на неутралните: )2log(/1 îöåíêà ;
  за оценките от подгрупата на антилидерите: )5.0log(/1 îöåíêà .

Корелационните коефициенти, приведени по-долу са изчислени за трансформираните съвкуп-
ности от данни. Сравнението на средногруповия състезателен бал със средногруповата оценка от 
компютърния тест показа несъстоятелността на хипотезата, че разликите в средногруповите 
оценки може да са следствие от случаен подбор на студенти със сходни личностни способности за 
учене. Корелацията между средния състезателен бал на групата и осреднената й компютърна оценка 
се оказа нулева (0,00075), т.е. успехът на групата не зависи от способностите, придобити от члено-
вете на групата преди формирането й. Въпреки, че между осреднените в групата състезателен бал 
и компютърна оценка корелацията е нулева, между индивидуалния състезателен бал и средната ком-
пютърна оценка на всеки анкетиран студент има неголяма (0,31), но значима в статистически сми-
съл положителна корелация.

От оставащите разглеждани фактори най-слаба се оказа зависимостта на груповия успех от ус-
пеха на подгрупата на неутралните (корелационен коефициент 0,507). Корелацията на успеха на ли-
дерите и средногруповия успех е 0,760. Най-силна се оказа зависимостта на средногруповата оценка 
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от оценките на антилидерите (корелация 0,886). За ниво на значимост a = 0,05 и степен на свобода k 
= 16, (t

ak
 = 2,12, [3]) се оказа, че значими (различни от 0 с вероятност над 95 %) са коефициентите на 

корелация за антилидерите и лидерите. Коефициентът на корелация за неутралните е под граница-
та на значимост. 

Обсъждане
Приведените резултати показват, че най-силният социално-психологически фактор, влияещ 

върху успеха на групата е успехът на антилидерите. Казано с други думи, средностатистическият 
студент се влияе не толкова от положителния или отрицателен пример на лидерите, а от успеха на 
антилидерите – за него не е от толкова съществено значение да бъде като лидерите, а да не допус-
не изоставане от антилидерите. Стимулиращ (амбициращ, провокиращ състезателен дух) е по-ско-
ро високият успех на антилидерите – когато антилидерите са силни студенти, цялата група има 
висок успех, т.е. основен социо-психологичен мотив за учене в малката група е стремежът да не изо-
станеш след тези които са ти неприятни в някаква степен. Слабите антилидери са без значение ка-
то стимул за учене и смъкват успеха на групата чисто аритметично, а не като негативен пример 
за подражание. 

Посочените по-горе социо-психологически фактори влияят върху успеха на групите не само в 
обучението на студентите по Ветеринарна медицина и не само по физика. Тяхното действие може 
да се използва за целите на повишаване на успеха в учебните групи, а следователно и на ефективност-
та на образователния процес както във висшето, така и във средното образование, с прости органи-
зационни средства. За целта с помощта на психолог могат да се определят лидерите и антилидери-
те в административно формираните групи, след което: 

  Положителното влияние на лидерите с висок успех може да се използва чрез равномерното им 
разпределение в административните групи без лидери или в такива с лидери със слаб успех,

  Чрез подходящото разпределение на антилидерите с висок успех по учебните групи може да се 
стимулира състезателност в групата, повишаваща успеха,

  Преподавателят може да повиши успеха на групата не само чрез активна индивидуална работа 
с всеки от членовете й, а и като стимулира състезателност в учебната група отделяйки забе-
лежимо по-голямо внимание на антилидера със слаб успех.

Литература:
1.  Богословский В. и др., Общая психология, Висшая школа, Москва, 1973,
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Руска Тодорова Иванова
СОУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас

РАБОТАТА В ЕКИП – ЕДНА ИНИЦИАТИВА ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Интегрирането на децата със специални образователни потребности в масовите училища е един от 
сериозните проблеми, който изисква отговорна и ежедневна работа за успешното му разрешаване.

През месец март в СОУ „Добри Чинтулов“ по инициатива на РИО на МОМН, гр. Бургас и съвместно с 
ресурсния учител, подпомагащ обучението на ученици със специални образователни потребности в учили-
щето, във втори клас се проведе един различен час, в програмата за Час на класа.

Добрата екипна работа между класния ръководител и ресурсния учител; между учениците в екипите, 
сформирани на случаен принцип, помогна на всички присъстващи да играят и да се забавляват заедно с иг-
рата „Приобщи човече“. Двете деца със специални образователни потребности, които се обучават в този 
клас бяха равностойни партньори и същевременно опоненти с равен шанс пред всички останали.

Второкласниците със специални образователни потребности са с различни по своето естество пробле-
ми. В игрите всички деца просто са деца. Леката умствена изостаналост в игрите не е недостатък, зри-
телното увреждане не е пречка да се бориш за първото място.
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Общите цели и задачи са една от основните характеристики за определяне на една работа като екип-
на. Наличието на обща цел предпоставя и взаимозависимостта между членовете на екипа, тъй като от 
усилията на отделните членове зависи и успехът на целия екип и неговата ефективност.

Учениците не работят постоянно в екип/група, за да не се стигне до личностно пресищане и умора на 
децата един от друг, което да повлияе негативно върху социално-психологическия климат и да предизвика 
конфликти, взаимни претенции, агресия, отчуждение, злоба и в резултат това да доведе до разрушаване 
на сплотеността на групата. В случая, при работа с деца със специални образователни потребности, ра-
ботата е насочена към приемането, включването и интегрирането им.

Образованието е особена духовна територия на българина. То е издигнато до степен на нацио-
нална добродетел, защото през него народът ни вижда успешното бъдеще и защото историята е ос-
тавила множество доказателства за фундаменталното значение на знанието като сигурен начин за 
достигане на личен и обществен интерес.

Съвременното училище е призвано да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дей-
ност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорно-
стите й пред самата нея, пред нацията и човечеството. Поради това нашата образователна систе-
ма трябва да се превърне в истински двигател на целенасочени стратегически промени.

Усилията на учениците, учителите и родителите са насочени към четирите основни стълба на 
образованието в нашия век:

  Да се научим да учим;
  Да се научим да знаем;
  Да се научим да можем;
  Да се научим да бъдем.

Преди повече от 200 години във Франция са създадени първите специални училища за деца с раз-
лични увреждания. За това време тези институции са изиграли изключително положителна роля, 
тъй като в тях се е родила специалната педагогика. Днес се установява, че старият модел на тези 
училища изолира децата с увреждания и не съдейства за развитието и интегрирането им в естест-
вена среда. В началото на 90-те години на ХХвек започна една от най-драстичните образователни 
промени в световен мащаб- преход от специални училища към интегрирано обучение.

Много важен международен документ в тази област е „Саламанската декларация“ от 1994 година. 
В нея се извежда на преден план включващото обучение като по-висок етап на интегрираното обу-
чене. Това означава, че масовото училище поема отговорността за обучението на всички деца, неза-
висимо дали са с увреждания или без увреждания, като се запазва спомагателната роля на ресурсни-
те учители.

Както и в много други региони по света, и в Европейския съюз се измина дълъг път през послед-
ните десетилетия – от философията на покровителство на хората с увреждания, към философия, 
която се опитва да ми даде възможност да упражняват контрол над собствения си живот. Хората 
с увреждания изискват равни възможности за достъп до всички обществени ресурси, които включ-
ват образование, нови технологии, здравни и социални услуги, спорт и дейности за свободното вре-
ме, стоки и услуги.[2]

При училищната инеграция на деца със специални образователни потребности няма рецепти. Де-
ца с всякакви увреждания могат по различен начин да се интегрират в масовия клас, но играта е един 
от методите, приложими във всякакви уроци, подпомагащи тази интеграция.

Екипната форма на работа на учителите за изграждане на мислещи и творчески личности се ут-
върждава и като водеща за интегрирането на децата със специални образователни потребности.

Основавайки се на радостта и удовлетворението, което творческите занимания носят, ние по-
търсихме в тях терапевтичния ефект, за да разширим и обогатим образователните способности 
на нашите деца.

Интегрирането на децата със специални образователни потребности в масовите училища е 
един от сериозните проблеми, който изисква отговорна и ежедневна работа за успешното му раз-
решаване.

През месец март в СОУ „Добри Чинтулов“ по инициатива на РИО на МОМН, гр. Бургас и съв-
местно с ресурсния учител, подпомагащ обучението на ученици със специални образователни по-
требности в училището, във втори клас се проведе един различен час, в програмата за Час на класа.
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Екипът реши по нетрадиционен, интересен и забавен начин да постави децата със специални об-
разователни потребности, които се обучават в класа в равни условия с техните съученици без ув-
реждания. Съобразявайки се с препоръките на д-р на науките Ирис Торес, координатор на зрителния 
ресурсен център към звеното за програми и услуги за зрително обучение към Нюйоркския педагогиче-
ски съвет и д-р по педагогика Ан Корн, преподавател в отдела по специална педагогика в Тексаски уни-
верситет в гр. Остин „Насърчавайте зрително затрудненото дете да се състезава и да приема ли-
дерски позиции, както правят и другите деца.“ [1], решихме да превърнем урока в игра.

Много от учениците в класа задаваха въпроси: защо с децата с увреждания работи и друг учител, 
къде отиват след редоввните часове, какво правят в „другата стая“? Поради натрупване на въпро-
сите и повишаващите се интерес и любопитство, планирахме с ресурсния учител да им подготвим 
изненада- час, който да е много по-различен по отношение на мястото и начина на провеждане.

Започнахме подготовката отдалеч. Планирахме урок-игра, в който всички ученици от класа 
участват пълноценно и равностойно. Изработихме хвърчило-покана от името на ресурсния учи-
тел. Предвид това, че този час щеше да се проведе в първия ден на пролетта, обвързахме разделяне-
то на отбори със знанията за пролетните цветя. На учениците бяха предложени картинки на про-
летни цветя, скрити в непрозрачен плик. Изборът на картинка разпредели учениците на 7 отбора. 
След сформиране на екипите, всеки отбор избра свой капитан, който да представи отбора и негови-
те членове в деня на състезанието. След това всеки ученик сам изработи значка от изтеглената от 
него картинка, с която да определи съпричастността си към даден отбор.

За да бъде една импровизация добра, нужна е сериозна предварителна подготовка и работа в екип 
на много високо ниво. Съвместно с ресурсния учител се заехме с набавянето на достатъчен брой иг-
ри)- за всички отбори (Едното от децата със специални образователни потребности е със зрител-
но увреждане. За да бъде равнопоставено с останалите ученици, едната от игрите беше адаптира-
на- картите бяха с уголемен размер и шрифт. Бяха подбрани специални зарове с подходяща големина), 
с изработването на емблеми за местата на отборите и журито и постер за класирането, с подгот-
вянето на картинка-пъзел за съпътстващата задача, с намирането на спонсори, които да осигурят 
награди и лакомства за децата, с изработването на грамоти и подготовка на кабинета за зрително 
затруднени деца и ученици в училището да посрещне своите нетърпеливи гости.

Настъпи толкова дълго чаканият от децата ден на изненади и забавления. На открития урок 
присъстваха колеги от СОУ „Добри Чинтулов“, ресурсни учители, ръководството на училището, 
Ресурсен център – Бургас и старши експерт по интегрирано обучение в РИО на МОМН.

Гостите с изненада разбраха, че също ще участват в този урок не само като наблюдатели. Всич-
ки бяха натоварени с отговорната задача да бъдат безпристрастни съдии на отбор, който им се е 
паднал при изтеглянето на значка, изработена от децата, със същия символ като този на членове-
те на отбора.

Журито, съставено от старши експерта, директорите на училището и ресурсния център, сле-
деше за коректността и честната игра на учениците и за безпристрастността на съдиите.

Играта „Приобщи човече“ сама по себе си представя на участниците проблемите, с които се 
сблъскват хората с увреждания. Картите, които са в нея, освен че изскват от учениците да четат, 
им посочват правилното и неправилно поведение по отношение на хората с увреждания като им се 
дават бонуси или им се отнемат точки в зависимост от постъпката. И тъй като играта е емоцио-
нална, урокът се превърна в истински празник. 

Съпътстващата задача беше под формата на къртинка – пъзел, от която всеки член на отбора 
имаше една част. Тук насочихме усилията си към екипността. От второкласниците се изискваше не 
само да подредят правилно частите след решаване на математическа задача, но и като екип да оцве-
тят парченцата така, че да се получи единна картинка, без хаос в цветово отношение. 

И като на истински детски празник, нямаше как да завършим без награди, лакомства и голяма до-
за положителна енергия. 

А това, че децата със специални образователни потребности бяха в „свои води“ сред съученици-
те си, е повече от сигурно, защото както детето с умствена изостаналост каза в края на урока: „То-
ва е най-щастливия ми ден“. 

Добрата екипна работа между класния ръководител и ресурсния учител, между учениците в еки-
пите, сформирани на случаен принцип, помогна на всички присъстващи да играят и да се забавляват 
заедно с играта „Приобщи човече“. Двете деца със специални образователни потребности, които 
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се обучават в този клас бяха равностойни партньори и същевременно опоненти с равен шанс пред 
всички останали. 

Второкласниците със специални образователни потребности са с различни по своето естество 
проблеми. В игрите всички деца просто са деца. Леката умствена изостаналост в игрите не е недос-
татък, зрителното увреждане не е пречка да се бориш за първото място. 

Общите цели и задачи са една от основните характеристики за определяне на една работа като ек-
ипна. Наличието на обща цел предпоставя и взаимозависимостта между членовете на екипа, тъй като 
от усилията на отделните членове зависи и успехът на целия екип и неговата ефективност. 

Учениците не работят постоянно в екип/група, за да не се стигне до личностно пресищане и 
умора на децата един от друг, което да повлияе негативно върху социално-психологическия климат 
и да предизвика конфликти, взаимни претенции, агресия, отчуждение, злоба и в резултат това да 
доведе до разрушаване на сплотеността на групата. В случая, при работа с деца със специални обра-
зователни потребности, работата е насочена към приемането, включването и интегрирането им.

Литература:
1.  Торес, И., Ан Л. Корн, Когато във Вашия клас има зрително затруднено дете: препоръки за 
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Росица Димитрова, Недялка Табакова
ЦДГ 68 ,,Патиланско царство“, гр. Стара Загора

ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЕСТОВЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Във века на съвременните технологии, компютърът е неизменна част в обучението на децата. Той е 
мощно средство за образование, изпълнява ролята на незаменим помощник във възпитанието и развити-
ето на съвременните деца.

Диагностиката в ДГ е от основно значение при изграждането на точна представа за нивото на детските 
знания и умения както на всяко дете по отделно, така и на групата като цяло. Чрез диагностиката се устано-
вяват детските компетенции на входа, по време на педагогическия процес и на изхода на възрастовата група.

За точното и обективно отчитане на резултатите е нужен подходящ инстументариум. Тестовете 
са ефективен способ за осъществяване на проверовъчна и оценъчна дейност, тъй като показват степента 
на овладяване на образователния минимум на учебното съдържание с максимална резултатност и мини-
мум разход на средства и време.

Информационните технологии ни дават възможност за изработване на атрактивно онагледени те-
стове с различни като варианти, но еднакви по степен на трудност задачи.

Електронните тестове, които използваме в нашата работа, изцяло отговарят на държавните обра-
зователни изисквания и са съобразени като трудност и обем с възрастовите особености на децата от раз-
личните групи. Те са изготвени с програмата PowerPoint.

Електронните тестове са картинни и предоставят на децата възможност да се забавляват, реша-
вайки задачите. Чрез игровия подход се стимулира детската познавателна активност, дава се възмож-
ност на децата да решат тестовите задачи без притеснение и в условията на емоционален комфорт.

Електронните тестове помагат не само на децата, но и на нас, педагозите, да се достигне по-високо 
ниво на развитие и реализация в учебния процес . Използвайки иновационните средства и методи в педаго-
гическата си дейност, ние се стремим да отговаряме на предизвикателството на съвремието. 

Съвременното информационно общество се характеризира с бързи промени и многообразни пре-
дизвикателства. Във времето, в което живеем, информацията непрекъснато нараства и на хората 
се налага да прибягват до новите технологии. Компютрите заемат все по-голямо място в живота и 
проникват с бързи темпове в дома,в детската градина,в училището. Във века на съвременните тех-
нологии, компютърът е неизменна част в обучението на децата. Той е мощно средство за образова-
ние, изпълнява ролята на незаменим помощник във възпитанието и развитието на съвременните де-
ца. Човек се учи да мисли задълбочено, широко, гъвкаво и творчески, без ограничения и пристрастия, 
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предубеждения, предразсъдъци и стереотипи. Детето трупа опит и черпи информация от всичко, 
с което влиза в допир. То постепенно натрупва усещания, знания, представи, способности, умения. 
Степента на знанията и уменията се отчитат с помощта на тестовете.

Диагностиката има изключително място в процеса на образованието. Проверката и оценката са 
не само важен метод на обучение, но и съществен момент в цялостната учебно-възпитателна рабо-
та [2]. Диагностиката в детската градина е от основно значение при изграждането на точна пред-
става за нивото на детските знания и умения както на всяко дете по отделно,така и на групата ка-
то цяло. Резултатите,получени посредством диагностичните процедури,са от изключителна пол-
за за предучилищния педагог. Благодарение на диагностиката в детската градина може да се извърш-
ва контролиране на хода и на темпа на развитие на отделното дете и на цялата група по отношение 
на изпълнение на ДОИ по различните образователни направления.

Чрез диагностиката се установяват детските компетенции на входа,по време на педагогическия 
процес и на изхода на възрастовата група. Необходимостта от усвояване и проверка на резултати-
те от педагогическата дейност е съществен момент в работата на детския учител, т.к. проверка-
та е източник на обратна информация,която е пряк и непосредствен резултат от обучението [3]. 
За точното и обективно отчитане на резултатите е нужен подходящ инстументариум. Тестът е 
един от най-предпочитаните методи за педагогически изследвания в областта на образованието и 
педагогиката. Това е така защото тестовете са с по-висока степен на обективност, надеждност и 
валидност. Създават се по определена методика и технология. Тестът е икономичен както във вре-
мето за провеждане,така и относно използвания инструментариум. Резултатите от него могат да 
се оценяват количествено,да се обработват статестически, да се сравняват и обобщават. Тесто-
вете са ефективен способ за осъществяване на проверовъчна и оценъчна дейност,тъй като показват 
степента на овладяване на образователния минимум на учебното съдържание с максимална резул-
татност и минимум разход на средства и време. Те са разработени така,че да измерват резултати-
те от овладяването на знания,умения и отношения по образователните направления.

Педагогическият колектив на ЦДГ 68 ,,Патиланско царство“ в своята работа изработва и из-
ползва електронни тестове при диагностиране на децата от различните възрастови групи. Съобра-
зени с възрастови особености на децата и с играта като основна дейност в детската градина,чрез 
електронните тестове ние повишаваме детската познавателна активност,интереса и мотиваци-
ята на децата да се представят добре [3].

Работата с компютър винаги повишава интереса и емоционалната нагласа на децата,което от 
своя страна води до развиване на познавателния им потенциал Информационните технологии ни да-
ват възможност за изработване на атрактивно онагледени тестове с различни като варианти,но 
еднакви по степен на трудност задачи.

С входящия тест целим да установим равнището на компетентност на всяко дете и групата 
като цяло. Това равнище е базиса,въз основа на който ще се изграждат знания,умения и навици за съ-
ответната възрастова група. То ни показва нужния индивидуален подход към всяко дете в проце-
са на работа,дава ни възможност за диференциране на педагогическата дейност. Тестовете за те-
куща проверка провеждаме в процеса на обучение. В тях включваме задачи, свързани със съдържани-
ето на конкретното ядро при различните образователни направления: математика-количествени 
отношения,пространствени отношения,времеви отношения,равнинни фигури и форми;природен 
свят-животински свят,растителен свят, естествена физическа среда и природни явления; социа-
лен свят-общуване с околните и себеутвърждаване, предметна среда, здравословна и социална сре-
да, културни и национали ценности. Тези тестове са свързани с конкретна част от образователния 
материал и имат регулативна функция. При тях ние обобщаваме резултатите на всички деца за ус-
тановяване на постигнатата успеваемост и тенденциите в пропуските при усвояване на образова-
телното съдържание. Така също отчитаме индивидуалния темп в усвояване на знанията на всяко де-
те. Анализирайки пропуските и грешките,ние можем да коригираме и да насочим процеса на обучение 
с цел постигане на по-висока ефективност. Изходящият тест има за цел да провери степента на ус-
вояване на цялостния материал,заложен в образователното съдържание за съответната възрасто-
ва група. Неговата структура е идентична със структурата на текущите тестове. Изходящият 
тест е еднократен и дава обобщаваща информация за диагностирания [1].

Електронните тестове,които използваме в нашата работа,изцяло отговарят на държавните об-
разователни изисквания и са съобразени като трудност и обем с възрастовите особености на деца-
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та от различните групи. Те са изготвени с програмата PowerPoint,с която също така изготвяме пре-
зентации и игри. По време на провеждане на теста,детето едновременно със знанията по дадено 
направление,затвърдява и уменията си за работа с компютър,клавиатура и мишка. Осъществяват се и 
междупредметни връзки с другите направления,развива се и фината моторика на децата. Когато про-
веждаме конкретния тест ние не даваме оценка на работата на детето,за да запазим емоционалният му 
комфорт.Е дна негативна оценка би могла да повлияе върху настроението на проверяваното дете. От 
своя страна това би довело до несправяне със следващите задачи поради притеснение,а не от незнание. 
Електронните тестове са картинни и предоставят на децата възможност да се забавляват,решавайки 
задачите. Чрез игровия подход се стимулира детската познавателна активност,дава се възможност на 
децата да решат тестовите задачи без притеснение и в условията на емоционален комфорт. Те по-
магат не само на децата,но и на нас,педагозите,да се достигне по-високо ниво на развитие и реализа-
ция в учебния процес [1]. Използвайки ги,ние не изключваме традиционните методи и средства за ди-
агностика. Електронните тестове за проверка и оценяване са иновационен начин за постигане на бър-
зи и обективни резултати. Чрез прилагането им ние постигаме обективна информация за нивото на 
знания,умения и компетенции на децата. Повишава се тяхната мотивация. Децата се поставят при 
едни и същи условия и се избягва субективизма при оценяването. Анализирайки резултатите,ние на-
блюдаваме тенденциите в развитието на децата в процеса на обучение.

Като обобщение можем да изведем следните предимства, които имат електронните тестове: 
  Те са иновативен метод.
  Икономични във времето-решават се по-бързо.
  Спестяват средства-не е необходимо на всяко дете да се дава отделен тест.
  С различните анимирани картинки те са забавни и за малките деца.
  Под формата на игра детето решава теста.
  Могат да бъдат озвучени-предизвикват се емоционалните реакции на децата.
  Дават обективна оценка за резултатите на децата

Използвайки иновационните средства и методи в педагогическата си дейност,ние се стремим да 
отговаряме на предизвикателството на съвремието. 

Литература:
1.  Кръстева, А. Електронни тестове за дистанционно обучение, ВТУ. 2009
2.  Маринов, В. Оптимизация в границите на възможното. В. 2003
3.  Павлова, К. Компютърните тестове като иновационен метод за проверка на подготовката 

на учениците, kolettest1.dir.bg 2008

Елена Петкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

СОЦИАЛНАТА КАУЗА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ 
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

Студентите първокурсници от специалност „Социална педагогика“ изживяват стрес, когато се срещ-
нат с различни хора в неравностойно социално положение. Обединяването на студентите около важни со-
циални каузи е един ефективен подход за промяна на тяхното отношение.

С понятието „Социална кауза“ се означават общественозначими идеи, за чието реализиране се 
обединяват много хора, които работят всеотдайно, за да постигнат желания резултат. Обеди-
нението около каузата е осъзнат волеви процес, продължителен (устойчив) във времето, израз е на 
емоционален подем (възхищение, възторг, чувство за общностно единение) и има за емоционална ос-
нова надеждата за успех и вярата в правилността (уникалността, значимостта) на идеята. 

Защо социалната кауза се оказа от значение за обучението на студентите и при това беше при-
позната като уникална възможност за преодоляването на проблемни ситуации, в началото на обу-
чението по специалността?
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Хоспетирането на първокурсниците от специалност „Социална педагогика“ е от особено значе-
ние, за да добият студентите представа за своя бъдещ контингент клиенти – деца и възрастни в 
неравностойно социално положение. Значителна част от студентите преживяват стрес при пър-
вите срещи с деца от ромски произход и хора с увреждания. Основателна ли е причината за тази ре-
акция? Да, защото различните, хората в неравностойно социално положение, не са били нераздел-
на част от обществената среда, в която е протекъл животът на студентите, довчера ученици. В 
българското общество тези групи хора продължават да живеят в относителна изолация: ромите – 
в крайните квартали, децата, лишени от родителски грижи – в специализирани институции, хора-
та с увреждания – поради труднодостъпната околна среда, скрити в домовете си и в дневните цен-
трове. Първокурсниците трудно приемат идеята, че като млади специалисти с висше образование 
ще работят с толкова „непрестижни“ клиенти. Предразсъдъците на българското общество са без-
критично интериоризирани в тяхното съзнанието по време на социализацията. Едновременно с то-
ва обаче студентите-първокурсници притежават естествен потенциал да се развият като успеш-
ни специалисти поради присъщата на младите хора добронамереност, емоционална отзивчивост и 
пластичност (възможност за промяна на мотивацинната сфера, вкл. ценностните нагласи). 

През първата година на обучение за нас като преподаватели е от значение да съдействаме както 
за формирането на мотивация у студентите да останат в специалността, така и за създаването на 
устойчив интерес към спецификата на интеграционната, превантивната и корекционна и дейност 
в целевите групи. Целта, която си поставяме е студентите да възприемат социално-педагогически-
те дейности с целевите групи като значими за обществото и оценени от него. За реализирането на 
тази цел се осъществяват следните задачи:

  Откриване на добри и успешни практики, които са пример за реализиране на социално-значими 
обществени каузи по отношение на социално-уязвими групи. Тази задача ангажира главно пре-
подавателя. Той е отговорен да осигури достоверна информационна база, която да вдъхнови 
студентите за активно включване в практическа дейност;

  Запознаване на студентите с добри практики и с общественозначими личности и институ-
ции, които са се ангажирали с реализирането на конкретната кауза. Изпълнението на тази за-
дача допринася за промяна на ценностната ориентация на студентите в дименсията „прес-
тижно-непрестижно“. Освен това се насърчава тяхната инициатива да откриват и предста-
вят аналогични социални ситуацци (обогатяване на информационната база);

  Предлагане на студентите да описват и публикуват добрите практики, както и да участват 
в етапи от тяхното осъществяване. Чрез активностите по тази задача се реализира дейност-
ният аспект „включване“ на студентите в процеса на поддържане и разпространяване на ка-
узата .

Изброените задачи са ориентирани към промяна на емоционалната нагласа на първокурсниците 
към хората в неравностойно социално положение. Всяка задача фиксира определен етап от процеса на 
обучение. Тъй като в началото на първи курс емоционалната реакция на студентите към тези гру-
пи от хора варира от страх до отвращение („Той е в количка и няма крака“, „Тя е изкривена и не мо-
же да държи химикал“, „Черни са и макар да са в чисти дрехи ми се струва, че миришат“), социалната 
кауза се оказа особено подходяща за позитивиране преди всичко на емоционалното отношение към 
„различните“. 

Ето и каузите, край които студентите се обединиха в края на първи курс и успяха да създадат 
презентации на добри практики:

  Интеграция на хората с увреждания
  Превенция на риска за децата от домовете
  Благотворителността като кауза сама по себе си

В заключение може да се обобщи, че практическото обучение чрез приобщаване към социална кауза 
се оказа ефективен подход за превенция на стреса и негативизма през първата година на обучение. Изо-
лираните групи (маргинали), които в началото бяха възприемани от студентите като „непрестижен 
контингент“ впоследствие бяха разпознати от тях като „успешните различни“. Разбирането че про-
мяната на остарелите нагласи (предразсъдъци) на българското общество и неговото хуманизиране са 
възможни чрез участието на социалния педагог беше насърчаващо откритие за студентите. 

Таблица 1. дава представа как в различните етапи бяха решавани задачите, чрез които стана въз-
можна промяната в мисленето на студентите:
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Таблица 1. Действия по етапи за всяка от трите каузи

кауза
задачи/етапи Хора с увреждания Деца в риск Благотворителност

информация

Китайска танцова 
трупа на хора с увреж-

дания „Май дрийм“ – 
видеоклипове

Филм „Моята музика“

Танцова формация „Пе-
тлите“ на деца от дом 

„Коджакафалията“

Студентска инициа-
тива „Да помогнем на 

Снежка“

промяна на нагла-
сите

Провеждане на анкета 
за отношението към 
хората с увреждания

Посещение на концер-
ти и разпространяване 
на билети на „Петли-

те“

Участие в благотвори-
телно четене „Усмихни 
се, чета за теб“ с деца 

от домове

включване

Подготовка и участие 
в кръгла маса за изра-

ботване на Етичен ко-
декс на организациите, 
работещи за хора с ув-

реждания

Номинация за награда 
„Златна ябълка“ на ръ-

ководителя на „Петли-
те“ – младеж от дома

Номинация за награда 
„Златна ябълка“ на учи-
тели от детска гради-
на, включили децата в 
благотворителен кон-
церт за болна колежка

Изводи: Преподавателят в специалност „Социална педагогика“ носи отговорност за подбора и 
адекватното представяне на добри практики (обществено-признати, популярни, престижни) с це-
левите групи на хората в неравностойно социално положение. Професионалната компетентност на 
преподавателя е решаваща студентът да познае в предоставените примери ценности, които са зна-
чими и общочовешки и се споделят от всички хора, независимо от социалния им статус. Красотата, 
волята, великодушието, творчеството са от значение именно в периоди на нравствена криза. Кау-
зите, които са основани върху този ценностен капитал мощно въздействат върху студентите ка-
то ги насърчават да развиват умения и качества за себеактуализация. 

Източници:
1.  www.mydream.org.cn
2.  www.petlite.info
3.  www.ladyzone.bg/semeistvo/geroj-ot-prikazkite
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БЛОГЪТ НА ДИРЕКТОРА КАТО ИНОВАЦИЯ В МЕНИДЖМЪНТА НА УЧИЛИЩНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

В статията се обсъждат възможностите за използване на Web 2.0 и блогове като е-инструмент за уп-
равление на училището. Анализира проблема за блога на директор като иновация в мениджмънта на съвре-
менната училищна организация.

В съвременните образователни системи едни от най-важните иновации, насочени към по-ефек-
тивното управление на училищната организация, са свързани с по-широкото използване на информа-
ционните технологии в дейността на училищните ръководства. Нови възможности за разширява-
не на виртуалната среда в рамките на училищната организация се създадоха с навлизането на Web 2.0 
технологиите. „Терминът „Web 2.0“ описва променящите се тенденции в употребата на технологи-
ята Световна уеб мрежа и уеб дизайн, цели да насърчи творчеството, комуникацията, безопасното 
споделяне на информация, сътрудничеството и функционалността на Мрежата“[7]. В този смисъл 
Web 2.0 е по-скоро социално, отколкото технологично явление – „фокусът пада върху връзката меж-
ду хората и споделянето на информация“ „[4]. Така мрежата се превръща от хранилище на ресурси в 
място, където потребителите се присъединяват към други потребители и си сътрудничат „online“ 
споделяйки ресурси, нови идеи, коментирайки проблеми и предлагайки решения. Към Web 2.0 се включ-
ват следните инструменти: блогове; уики-сайтовете; социалните мрежи; подкасти; сайтове за спо-
деляне на видео; виртуални среди и др.

Днес едни от най-използваните Web 2.0 инструменти са блоговете. В съвременното училище 
иновацията, свързана със създаването и поддържането на блогове все повече допринася за успешния 
мениджмънт на учебното заведение.

Каква е същността на този инструмент. Блогът е интернет сайт, който позволява лесно споде-
ляне на информация като текст, снимки, аудио и видео. Той се определя като „неформален комуникаци-
онен канал. Наименованието му идва от английското web log“[3, 83]. Буквално преведено това означа-
ва електронен дневник. В този смисъл той представлява публикации в хронологичен ред с възможност 
за коментари към тях. Терминът уеблог е въведен от Дж. Берджър през 1997 година. „Кратката му фор-
ма блог е изобретена от Питър Мерхолц, след което думата започва да се използва съществително ко-
ето означава конкретен интернет дневник и за глагол обозначаващ действието по поддържането на 
този сайт“[2]. Блогът се различава от интернет сайта по това, че при него се позволява по-неформал-
но общуване с посетителите, поместват се материали, които дават един по-различен и емоционален 
поглед съм организацията. В блога може да се публикува информация, която носи по-личен характер и 
не може да се включи в сайта. Другата основна разлика със сайта е във възможността за коментари към 
публикациите в блога. В този смисъл докато при сайта „потребителите четат, то при корпоратив-
ния блог – пишат“[2]. С това посетителите имат възможност да споделят личното си мнение по вся-
ка тема, даже и да не е съгласни с автора. По такъв начин се разширява общуване между много хора в ин-
тернет, при което се получава качествен диалог, насочен към конкретната тема. 

Блоговете биват няколко основни вида: „лични блогове под формата на дневници за споделяне на 
идеи и преживявания; фирмени (корпоративни ) блогове за общуване с целевата група, към която са на-
сочени маркетинговите дейности на компанията; политически блогове, които се активизират в пе-
риодите преди избори; професионални блогове – те са фокусирани върху определени теми в конкрет-
на професионална област – била тя свързана с бизнес, образование, наука, общество или култура“[1].

Създаването и поддържането на блогове може да допринесе за успешното управление на училищна-
та организация. Една от възможностите тук е създаването на вътрешноучилищен блог. Той трябва де 
е достъпен само на учителите и служителите от съответното училище (блогтехнологиите позволя-
ва блога да се създаде така, че в него да се влиза само от оторизирани посетители и то с парола). В то-
зи блог директорът може да публикува актуална информация (събития, графици), насочена към педаго-
гическия персонал и служителите. „Вътрешноучилищният“ блог може да замести някои от срещите и 
дискусиите по определени проблеми. Съществена особеност тук, е че и учителите могат да публику-
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ват своите мнения като коментари. Така се подобрява участието от страна на персонала в обсъжда-
нето на различни проблеми на училищния живот и се засилва чувството на общност. 

Друга възможност е да се създаване на външен публичен блог на училището. От една страна, този 
блог може да замести интернет сайта на учебното заведение. В други случаи блогът допълва интер-
нет сайта на училището. В училищния блог, ръководство, учители, ученици могат да споделят сво-
ите гледни точки по отношение на различни проблеми свързани с училищната организация. Тъй като 
блоговете имат по-неформален характер самото звучене на публикациите трябва е по-откровено. В 
тях се публикуват снимки, видео материали свързани с актуални събития в учебното заведения. Ва-
жно е в блога да се включат полезни връзки за учители и родители (линкове към закони, информация за 
изпитите, издания свързани с образованието). Блогът се използва и за съобщения, насочени към общ-
ността – родители, работодатели, завършили ученици. Неговата интерактивност се повишава, ка-
то освен възможността за коментари към отделните постове, се публикуват периодично анкети 
свързани с актуални за училището въпроси. Всички тези характеристики на училищния блог го пра-
вят важен инструмент за маркетингови проучвания, за реклама на училището насочена към бъдещи 
потребители и за разширяване връзките с обществеността. Също така, събраната обратна инфор-
мация от изказаните мнения и анкетите може да се използва и при оценяване на качеството в дей-
ността на училищната организация. 

Друг тип блог, който може да подпомогне управленската дейност в реалната и виртуална среда е 
блога на директора на училището. Въпреки, че този тип блог е твърде дискусионен в последните го-
дини много директори на училища (най-вече в САЩ) създават и подържат свои професионални блого-
ве. Счита се, че такъв тип блог „е много добър инструмент за предаване на основните послания от-
носно политиките на училището на максимален брой потребители. Блогът позволява ежедневно да 
се информира обществеността за това което се случва в училище за постижения на ръководство, 
учители и ученици“[5]. Блогът може да се използва за професионален размисъл (и саморефлексия) и из-
казване на мнения по определени теми. Неформалният стил на публикациите допълнително печели 
доверие от страна на посетителите. Това води до разширяване на в участие в дискусии чрез писане 
на коментари, подобряване на връзката с родителите включително и при за извънредни ситуации. В 
този смисъл блогът на директора може да бъде успешен инструмент за подобряване имиджа на учи-
лището и връзките с общността.

Наред с това, блоговете на много директори са изградени като професионални. Те се подържат ка-
то виртуални среди, в които се представят най-добрите национални и световни образователни прак-
тики, актуални публикации, водят де дискусии по проблеми свързани с иновациите в обучението и въз-
питанието на учениците. От тази гледна точка такъв блог играе сериозна методическа роля по отно-
шение на професионалното развитие на учителите, а също е предпоставка за изграждане на виртуал-
ни мрежи включващи директори на училища. Същността на директорския блог се изразява най-добре 
от думите, с които директор на американско училище представя себе си: „Като администратор бързо 
научих, че съм толкова добър, колкото добри са хората около мен. Този блог ми дава възможност да от-
разя в него своя живот и да водя дискусии с училищната общност. Очаквам с нетърпение вашите мне-
ния и предложения относно начините за подобряване на обучението на всички ученици.“[8] 

Чрез създаване на специализирани блогове, виртуалната училищна среда може да се разшири и по-
посока на професионалното развитие на учителите и създаване на мрежи от учители (по методиче-
ски обединения в рамките на училище, на държавата и международни). За тази цел се създават:

  Професионален блог на отделния учител – в него учителят може да публикува текстове, свър-
зани с образователни проблеми, формули, литературни произведения, снимки, видео, кратки 
резюмета. Важни са и дискусиите по различни проблеми от училищния живот, които учите-
лят може да води със свои колеги родители и ученици; 

  Блогове на методически обединения – тези блогове се създават и подържат от учители по оп-
ределени учебни предмета участващи в съответните методически обединение на училището. 
В тях се публикува информация относно учебното съдържание методите на преподаване, но-
вини, образователни материали свързани с учебната дисциплина, полезни връзки към други ин-
тернет ресурси;

  Блогове на педагогически общности – в тях се обменя опит и информация, публикуват се ак-
туални образователни изследвания, както и учебни материали по отделните дисциплини; осъ-
ществяват се виртуални дискусии и съвместна онлайн работа.
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Като цяло може да се каже, че социалната същност на Web 2.0 инструментите, тяхната висо-
ка степен на иновативност ги правят практични и ефективни инструменти за управлението на 
съвременната училищната среда – реална и виртуална. Създаването и поддържането на блогове мо-
же е съществена иновация в дейността на училищния директор, която допринася за успешното уп-
равление на училищната организация в няколко основни посоки: подобряване на участието от страна 
на персонала в обсъждането на различни проблеми на училищния живот и се засилване чувството на общ-
ност; развитие на нова култура – социално ориентирана, при което се работи в сътрудничество с много 
хора; разширяват се професионалните и лични контакти между учители; подобряване на комуникатив-
ността, развиване на способностите за аргументирано убеждаване, за вземане на решения и критично ми-
слене; подобряване имиджа на училището и връзките с обществеността.

Разбира се за да осъществи тази иновация по отношение на управление на учебното заведение е 
необходимо са се осъществят следните организационни промени:

  Създаване и развитие на училищни звена организиращи и поддържащи електронните ресурси. В 
същото време те ще следят и за безопасното използване на интернет в училища.

  Повишаване квалификацията на училищното ръководство и учителите по отношение използ-
ването на блога и другите Уеб 2.0 технологии. 

  Организационна промяна, при която в преподавателската натовареност и диференцираното 
заплащане на директори и учители, да се включват дейности свързани с поддържане и използва-
не на електронни инструменти или електронни ресурси като цяло. 

  Подобряване на технологичната база в училищата и разширяване до достъпа на базплатен Ин-
тернет за учители и ученици.
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АУТСОРСИНГ СТРАТЕГИИ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Иновативната консултантска фирма А. T. Kearney редовно представя класация на 40-те най-привле-
кателни страни за аутсорсинг според разработен от нея индекс – глобален индекс за аутсорсинг атрак-
тивност (The A.T. Kearney Global Services Location Index). Този индекс е съставен от три компонента, чия-
то комбинация дава възможност да се говори за атрактивност на страните за аутсорсинг. Според „инде-
кса на разпределението на глобалните услуги“ България се нарежда на 17-то място в класацията за 2011 г. 
Показателите са добри, но в сравнение с 2009 г., където България е на 13-то място и още повече в сравне-
ние с 2007 г. – където страната ни заема 9-то място се наблюдава спад. Търсейки причините за тези резул-
тати се обръщам към така широко дискутираната в обществото ни тема – за нарушената връзка меж-
ду науката и бизнеса. 

Българските аутсорсинг компании разчитат основно на висококвалифицирания човешки ресурс. Ето 
защо е от изключително голямо значение постоянното поддържане на качеството на образованието, сти-
мулирането на иновативните процеси и удовлетворяване на потребностите на аутсорсинг стратегии-
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те.
В тази връзка намирам за стратегически далновидно изготвянето и реализирането на учебни и прак-

тически програми от самите аутсорсинг организации. В доклада са представени добри практики в тази 
област и възможностите, които предоставят на висшето образование в България.

Аутсорсингът е ефективна стратегия, която все повече се налага и открива нови възможности 
в глобализирания ни свят. Феноменът аутсорсинг вече е добре познат в България. Появиха се реди-
ца изследвания, все повече нараства престижа му, страната ни е на челните места в международни-
те класации като привлекателна аутсорсинг дестинация. Моите изследователски усилия в тази об-
ласт датират от 2003-2004 г. Когато приключих през 2007 г. проучването на случаи на компании, ко-
ито извършваха аутсорсинг дейности в България на международни корпорации, можеше да се извеж-
дат тенденции [1], докато сега – вече може да се говори за установена практика и дори за национал-
ни стратегии за аутсорсинг.

Аутсорсингът е стратегия, при която компании или организации прехвърлят част от своите 
дейности за изпълнение към други, специализирани в тези дейности организации. По този начин ор-
ганизациите фокусират дейността си върху ключовите си (същински – англ. core) компетенции и за-
пазват конкурентните си предимства в условията на глобална икономика или повишават решител-
но качеството на основните услуги, които предоставят. Обратният процес инсорсинг означава да 
се разшири дейността и функциите на организацията, като се развие нова сфера на дейност и запо-
чне изпълнението на неосновен или допълващ процес като част от основния. 

Аутсорсингът дава възможност за оптимизиране на качеството на услугите, повишава конку-
рентоспособността [2], максимизира експертността, стимулира усъвършенстването, обучение-
то, кариерното развитие. Чрез аутсорсинг България има възможност да генерира приходи и да оси-
гурява нови работни места. Освен това, от изключително важно значение е, че чрез избирането на 
български компании за аутсорсинг дейности ни се дава шанс да се приобщим към световните стан-
дарти и практики.

В процеса на търсене и разработване на нови механизми за ефективно финансиране на науката 
и научните изследвания научната и образователна политика на България по необходимост се обръ-
ща освен към участие в европейски и трансевропейски програми и към интензифициране на усилия-
та за привличане на чуждестранни инвестиции в научно-технологични области. Ефектът от чуж-
дестранните инвестиции е осезаем за равнището на БВП, както и за иновациите в България. Мулти-
националните компании със своите конкурентни предприятия осигуряват трансфер на нови произ-
водствени технологии, на нови управленски техники, на организационен и логистичен опит.

Опирайки са на дългогодишните си проучвания в тази област, на изнесените данни от престиж-
ни консултантски компании и от резултатите от собствено анкетно допитване, представям об-
общен анализ на силните и на слабите страни, на ползите и рисковете, които крие аутсорсингът в 
България.

Таблица 1. SWOT анализ на аутсорсинга в България

Силни страни
• генериране на приходи и печалби 
• стабилност на бизнес климата
• финансова привлекателност, измерена през по-
казателите разходи за труд, разходи за инфра-
структура, разходи за данъци и регулации
• наличие на толерантност 
• защита на интелектуалната собственост
• осигуряване на работни места
• модерни офис площи, които отговарят на све-
товните стандарти
• членство на България в ЕС 
• близостта до Европа (1 час)
• трансфер на технологии и бизнес практики

Слаби страни
• изтичане на мозъци
• лоша инфраструктура 
• липса на квалифицирани ръководни кадри
• липса на връзка между теорията (получена от 
университетите) и практиката
• липса на маркетингов и мениджърски опит
• концентриране на усилията върху дейности, 
които обслужват мултинационални, а не българ-
ски организации 
• трудно приобщаване към корпоративната кул-
тура на глобална компания 
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Възможности
• наличие на свободни капитали в средата
• обръщане към потребителите
• програми за стимулиране на връзките науката, 
образованието и индустрия
• осъзнаване на необходимостта от политика в 
областта на образованието и технологиите
• подобряване на качеството на висшето образо-
вание
• инвестиция в образование и обучение на хора
• в краткосрочен и оперативен план – разраства-
не на сертификационните програми, конверти-
руеми сертификати
• да се привлекат български специалисти от чуж-
бина
• да се разработи стратегия за възръщане на по-
тенциала на градовете, освен столицата 
• програми за работа от вкъщи
• държавата трябва да промотира България като 
място за чуждестранни инвестиции
• аутсорсингът да се идентифицира като прио-
ритетна за държавата област
• вписване в нов модел на поведение и работа
• навлизане на нови технологии

Заплахи
• корумпираната съдебна система и липсата на 
стриктно спазване на законите
• липса или неефективно сътрудничество между 
университетите, научните организации и бизнеса 
• избиране на по-атрактивни по отношение на 
цени и квалифицирана работна ръка локации за 
аутсорсинг
• проблеми с идентичността на организацията
• загуба на висококвалифицирани умения
• промяна в приоритетите 
• влошаващ се имидж на аутсорсинга в САЩ (спо-
ред американските изследователи аутсорсингът 
води до загуба на работни места в собствената 
държава

Към пречките за осъществяване на аутсорсинг в страната могат да се включат изтичането 
на мозъци от страна, несертифицирани и недобре квалифицирани специалисти. Опасността, коя-
то може да се очаква, е в динамиката на избора за аутсорсинг локации. Появата на друга по-евти-
на и с добър интелектуален капацитет държава бързо може да измести предпочитаната за аутсор-
синг България. 

Аутсорсингът предоставя възможности на страната ни за привличане на чужди инвестиции. 
Необходимо е подобряване на схемите за свързване на университетите с чуждите мултинационал-
ни предприятия. Ако не се стимулират промените в образователната система и подобряването 
на качеството на услугите, съвсем реална перспектива е промяна на избора за аутсорсинг към дру-
га страна. 

Хората, които са в работоспособна възраст в момента са основният потенциал за решаване на 
проблемите в близко бъдеще. Те са ресурсът за следващите 5 години за аутсорсинг бизнеса в България. 
На завършилите университет им трябва една година, за да се научат как да работят в аутсорсинг 
компания – по професионалните стандарти на всяка фирма. Университетите е необходимо да се на-
сочат към краткосрочни програми с цел кариерно преориентиране. 

Създаването на специални програми, стимулиращи партньорството между научноизследова-
телските институции, частните изследователски лаборатории и индустрията, разработването 
на схеми за свързване на университетите с чуждите мултинационални предприятия биха улеснили 
привличането на чуждестранни инвестиции в България. 

В научната политика на страната трябва да залегне и стратегия за привличане на родни талан-
ти, работещи зад граница, за връщане на знание към България. Друга важна стъпка за привличане на 
аутсорсинг в страната е популяризирането на самата страна като подходящо място за аутсорсинг, 
участието в конференции за аутсорсинг и панаири, проактивното рекламиране на нашите специа-
листи. 

Иновативната консултантска фирма А. T. Kearney на всеки две години представя класация на 50-
те най-привлекателни страни за аутсорсинг според разработен от нея индекс – глобален индекс за 
аутсорсинг атрактивност (The A.T. Kearney Global Services Location Index). Този индекс е съставен от 
три компонента, чиято комбинация дава възможност да се говори за атрактивност на страните за 
аутсорсинг. 
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Таблица 2. Глобален индекс по отношение на аутсорсинг атрактивност на А.Т. Kearney 
(The A.T. Kearney Global Services Location Index)

Финансова привле-
кателност

40%

Разходи за труд Класация на 50 държави

39 критерия за измерване в 3 категории

Измерване на конкурентоспособността 
на отделната локация по отношение 

на нейната аткрактивност за избор на 
аутсорсинг дестинация 

Относителната тежест на всеки един 
от критериите за оценяване се основа-
ва на неговата важност по отношение 
на вземането на решение за аутсорсинг

Финансовата привлекателност (business 
case) обичайно има най-голяма тежест 
при избора на аутсорсинг дестинация.

Разходи за инфраструктура

Разходи за данъци и регулации

Наличие и качество 
на работната сила

30%

Опит в аутсорсинг дейности

Възможности на работната сила 

Образование и езикова подготовка 

Степен на риск – политически и 
икономически

Бизнес климат 
30%

Развитие на страната

Развитие на инфраструктурата

Наличие на културна толерант-
ност

Защита на интелектуалната соб-
ственост

Според „индекса на разпределението на глобалните услуги“ България се нарежда на 17-то място 
в класацията за 2011 г. Показателите са добри, но в сравнение с 2009 г., където България е на 13-то 
място и още повече в сравнение с 2007 г. – където страната ни заема 9-то място се наблюдава спад [4]. 
Търсейки причините за тези резултати се обръщам към така широко дискутираната в обществото 
ни тема – за нарушената връзка между науката и бизнеса. В одобрената на 27.06.2011 г. от Минис-
терски съвет (Решение № 483) Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. 
се залага като задача: „Засилване на интеграция между научните институти и звена на публичните 
научни организации и университетите в страната и връзката им с бизнеса в съответствие с 
приоритетите на обществото“ [3]. Какви са мерките в изпълнение на тази задача? Участието на 
частния сектор в научноизследователската дейност е една от основните задачи на ЕС. Като дей-
ност е предвиден в почти всички политически документи на Общността. В Стратегията са избро-
ени всички инструменти за засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на зна-
нието“. Но какво се прави в действителност?

От представените фигури се вижда, че България през 2007 г. е на първо място сред предпочита-
ните дестинации за аутсорсинг услуги сред страните от Централна и Източна Европа. През 2011 г. 
тя вече е на четвърто място в региона, като е намалила финансовата си атрактивност (под влия-
ние на кризата) и качеството на човешките ресурси.

Фигура 1. По Kearney’s Global Services Location Index, 2007
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Фигура 2. По A. T. Kearney’s Global Services Location Index, 2011

На международната конференция „Аутсорсинг 2011 – посоки на развитие, ползи и рискове“, про-
ведена в гр. София на 20 април, се дискутираха именно данните на A. T. Kearney, както и проведено-
то от SeeNews проучване „Изследване на аутсорсинг пазара в България 2011“. Изнесените данни от 
SeeNews имаха за цел да очертаят тенденциите в аутсорсинг сектора в страната, да определят па-
зарната сегментация, да се даде възможност да се оцени състоянието на пазара и да се очертае по-
тенциала за развитие на аутсорсинга. Целевата група на медийната компания, която предоставя 
бизнес и финансова информация за региона на Югоизточна Европа, е висшият и среден менидж-
мънт в над 200 компании в България. Изследването е осъществено чрез въпросник. В допълнение е на-
правено проучване на финансовите резултати на всички компании в обхвата на изследването в Тър-
говския регистър.

Резултатите от двете цитирани проучвания представляват интерес за нас в частта, в която 
се отнасят до качеството на човешкия ресурс и до възможностите за развиване на образованието. 

Към ключовите фактори за конкурентоспособност са посочени: знанията и опитът на служи-
телите, достъпа до квалифицирана работна ръка, достъпа до информационнитехнологични ресур-
си и инфраструктура, цените на производствените фактори (труда, капитал недвижими имоти), 
иновациите, познатостта на България като дестинация за аутсорсинг, достъпа до финансиране, 
държавната политика [5]. От друга страна, обяснението за спада с четири позиции надолу на Бълга-
рия в рейтинга на A. T. Kearney (17-то място през 2011 спрямо 13-то – през 2009 г.) се свързва основно 
с качеството и количеството на работната сила, образованието и езиковите способности на персо-
нала. Наличността на подготвен персонал е сред слабите пунктове на България е мнението на бизне-
са, изказано на конференцията „Аутсорсинг 2011“. Срещата межу бизнеса, образованието и науката 
не се състоя, тъй като МОМН не се отзова на поканата. По този начин се чу само едната страна – 
бизнесът, който смята, че образованието не е качествено или най-малкото – не е свързано с практи-
ката. Затова и проблемите с човешкия ресурс са големи. С това, с което все още привличаме чужди 
компании за аутсорсинг е по-ниска цена на труда, по-ниското в сравнение с Европа заплащане за аут-
сорсинг услуги. Всъщност основният прболем, който беше идентифициран и подложен на обсъждане 
беше, че липсва добре квалифицирана работна ръка, че са необходими допълнителни инвестиции, за да 
могат хората в активна работоспособна възраст да възприемат спецификата на конкретната дей-
ност. В тази връзка и бизнесът предлага краткосрочни програми, чрез които осигурява покриване на 
региона с човешки ресурс за няколко години. Това, което ми направи силно впечатление е, че нямаше 
компании с дългосрочна визия за образованието. И си мисля, че именно тук е нашата роля. Универси-
тетите трябва да поемат отговорност за реализацията на своите студенти чрез повече практи-
чески програми, чрез обмени и най-вече да активизират връзката между бизнеса и университета. Не 
изключвам мястото на държавата, която трябва да избере сектори, върху които да се фокусира и 
да има цялостна стратегия за подкрепата им. Но това да са сектори, които да дават възможност за 
повишаване на добавената стойност на икономиката.

Ако искат да разчитат на висококвалифициран човешки ресурс аутсорсинг компаниите в Бълга-
рия, трябва да бъдат ангажирани, наред с университетите, с постоянното поддържане на качество-
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то на образованието, със стимулирането на иновативните процеси. В тази връзка намирам за стра-
тегически далновидно изготвянето и реализирането на учебни и практически програми от самите 
аутсорсинг организации.

Примерите, които демонстрират активизиране на съществуващите ресурси, обучение на млади 
хора идват от големи компании като Хюлет Пакард България, като САП Лабс България, Adecco Бълга-
рия, АИИ Дейта Процесинг ООД.

Глобалният център за отдалечени услуги на Хюлет Пакард (HP Global Delivery Center) се занимава с 
обслужване на аутсорснати ИТ инфраструктури и услуги, като към момента в него работят над 2000 
специалисти. Хюлет Пакард България активно работи с три университета в България – Техническия 
университет – София, със Софийския университет и с Нов български университет. През май 2011 г. 
НР разшири университетската си програма в Софийския университет – във Факултета по матема-
тика и информатика (ФМИ) – с два нови технологични курса. Оборудва лаборатория с 25 работни мес-
та, с модерни работни станции от серията HP Z200 Workstation, широкоекранни монитори и проек-
тор. Курсовете по платформи, системи за съхранение и бази данни са разработени по методика на НР 
специално за студентите от Софийския университет. Трима лектори от HP ще водят обученията, 
които ще бъдат по един семестър или 15 седмици, с обща продължителност 60 часа. Курсовете са част 
от свободно избираемата подготовка на студентите по специалностите с профил ИТ.

Adecco България е една от компаниите работодатели, които тази година участват в Национал-
на стажантска програма EMPOWER за млади лидери, като нейни бенефициенти са най-добрите сту-
денти. Стажантската програма се състои от двуседмичен тренинг в Американския Университет в 
Благоевград, където гостуват изявени лектори. Освен това се водят и дискусии от ръководители на 
едни от най-изтъкнатите компании и организации, развиващи дейност в България. Към краткосроч-
ните програми трябва да бъдат отбелязани и тези с Техническия университет – София, с Универси-
тета за „Национално и световно стопанство“, с Нов Български Университет. 

АИИ Дейта Процесинг ООД е водеща компания в публикуването на новини и финансова инфор-
мация на английски език. Към нея има основана организация за независимо предоставяне на новини, 
преводи и индексиране на информация от и на 27 езика. В началото на тази година създават „Център 
за практически обучения и дейности на студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“, в който се обучават 70 души в момента.

САП Лабс България също дава пример за успешно партньорство с университетите в страната 
при подготовката на бъдещите специалисти по информационни технологии. Те обучават препода-
ватели от Софийския университет и от Техническия университет – София в сферата на SAP тех-
нологиите.

В посочените примери инвестициите, освен в оборудване на лаборатории и техника, са най-ве-
че в трансфера на ноу-хау и знание от компаниите към студентите. Чрез учебното съдържание на 
тези програми, разработвани съвместно с университетите, се предоставя възможност студенти-
те реално да се запознаят със задачите, проблемите в конкретните ниши. Така се постига целта да 
се преодолее пропастта в нашето образование между теория и практика. В тази посока са и нашите 
усилия като Университет по библиотекознание и информационни технологии с шест информацион-
ни специалности: информационни технологии, информационно брокерство, информационна сигурност, 
компютърни науки, информационни ресурси на туризма, информационни технологии в съдебната адми-
нистрация. В момента сме в процес на преговори с Хюлет Пакард България за курсове и програми в ба-
калавърската степен на обучение. Защото съзнаваме необходимостта от осигуряване на практичес-
ки опит на нашите студенти и се водим от идеята да бъдем полезни както за обучаващите, така и 
за бизнеса! И се надяваме, че ще укрепим връзките между науката и бизнеса, които са в основата на 
развитието на икономика, основана на знанието.
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Основно Училище „Васил Априлов“, гр. Бургас

СИГУРНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ КАДРИ

Непрекъснатата квалификация на учителя е сигурност за неговата професионална практическа реа-
лизация. Даването на препоръка от училището, където студентът е полагал държавната си практика да 
бъде стартов гарант за вписване в реалностите на учителската колегия.

В училището на 21 век ролята и функциите на учителя са насочени към демократизиране и хума-
низиране на взаимоотношенията ученик – учител – родители. Като пряк участник в проектиране-
то и конструирането на обучителните параметри, учебни програми и учебни помагала, учителят 
реализира стратегията за развитие и възпитание на обучаваните. Всичко това се осъществява ус-
пешно само ако основава своята работа на добра диагностика и познаване индивидуалните особено-
сти и възможности на всяко дете. Едновременно с това е необходимо учителят да е с положителна 
нагласа и много добре информиран да бъде съветник и консултант, обективен оценител на всяко уче-
ническо постижение и неуспех.

От изключително значение за ефективното функциониране на училищната институция има 
подготовката на учителя и перманентното повишаване на неговата квалификация, създаващи си-
гурност за предлаганата от него цялостна педагогическа услуга на пазара на труда, осигурява му кон-
курентна способност и успех в педагогическата практика.

Новата потребност от високообразовани педагози налага обезпечаването им от висшите учеб-
ни заведения със знания, умения и компетенции, удовлетворяващи очакванията и изискванията за 
постигане на съизмеримо високо качество на образователната подготовка на децата в духа на Бо-
лонския процес и Лисабонската стратегия.

В тази връзка е потребно актуализиране и осъвременяване статута на българския учител на ос-
новата на широка обществена дискусия по посока на производството на бъдещите педагогически 
кадри във ВУЗ – да се подобри решително работата с базовите детски градини и училища, с техни-
те ръководства и учителите. Това трябва да става още при приема на студентите в първи курс и 
да продължи до окончателното завършване на бакалавърската и магистърската им степен. Препоръ-
чително е в първи и втори курс обучаваните да натрупват впечатления от реалната педагогическа 
дейност чрез наблюдения на обучението на учениците в съответния етап на образователната сте-
пен, за която се подготвят във ВУЗ. Държавният педагогически стаж(практика) да бъде поне два ме-
сеца, за да се получи успешна адаптация и нагласа за работа в реалната училищна среда и да завършва 
с препоръка от базовите учители за студента.

Интегрирането на българското училище в европейското пространство изисква подготовка на 
ново поколение педагози – с висока професионална компетентност, основаваща се на новите житей-
ски предизвикателства. Ето защо не количествените параметри (нови специалности, катедри, фа-
култети), а висококачественото обучение във ВУЗ, изработването на нова цялостна концепция от 
Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) за първоначалната подготовка (те-
оретична и практическа) на кадрите, формирана върху българските традиции и рационалното из-
ползване опита на страните в Европейския съюз ще подпомогнат за успешно стартиране на млади-
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те специалисти. Даването на препоръка от училището, където се полага държавната практика, да 
стане стартов гарант за вписване в реалностите на учителската колегия.

Особено благоприятно би се отразило създаването на организационна структура и механизми, 
чрез които ВУЗ да установява връзка с различните обществени организации и работодателите през 
4-5 годишното обучение на студентите. Намирането на оптимистичен баланс между общотеоре-
тическата, психолого-педагогическата и практическата подготовка на бъдещите учители и дирек-
тори на базата на осъвременени Държавни Образователни Стандарти (ДОС) за подготовка и реали-
зация на кадрите, синхронизацията с Единните европейски квалификационни равнища (EQF), ще съз-
даде предпоставка за сигурност – от една страна и за мобилност – от друга страна, при кандидат-
стване за работа на завършващите педагогическа специалност.

Реализирането на младия учител носи щастието на професията единствено и само ако е в хармо-
ния с неговата ценностна система, ако има усещане за удовлетвореност на неговите професионал-
ни очаквания и ако общуването му с подрастващите стимулира личностно-професионалното раз-
витие.

Затрудняващите обстоятелства за попадане на подходящите хора в училище след успешно за-
вършване на ВУЗ са усложнените закони и бюрокрацията, че младите хора не са пълноценно толери-
рани, когато става въпрос за започване на работа – работодателят изисква от една страна да нае-
ме квалифициран служител в млада възраст (свързано е с по-малко разходи от делегирания бюджет на 
училището), а от друга – кандидатът да има стаж по специалността. Така държавата абдикира от 
отговорността, състояща се в липсата на последователна политика за насърчаване на младежката 
заетост, за успешна мениджърска и организационна решителност на директора като организатор 
на целия педагогически маркетинг в училищната институция.

Съществува и застрашеност от обстоятелството, че младият учител трябва да реализира 
професионалните си планове в прекалено динамична и рискова среда, която е с нееднозначно регла-
ментирани отношения между директор – учител. Това задължително изисква обгрижване, подобно 
на наставничеството в недалечното ни минало, за да се осъществи приемственост в педагогическия 
опит и практика между поколенията, за да се избегне високата степен на тревожност при реализи-
ране на длъжностната характеристика.

Друг недостатък на обществената среда в държавата ни е битуващото убеждение, че нещата 
могат да стават по някакъв „втори начин“, че талантът и усилията са безплодни, когато нямаш 
контакти с подходящи хора, наречени „връзки“. В такъв случай стойностите и качествата на мла-
дия педагог отстъпват пред тези „връзки“, а кариерата се осъществява не с постигнатите пости-
жения, а с „подкрепа отстрани“. Този недостатък на нашата действителност приемам не за без-
спорна характеристика, а за личен избор, зависещ от човешкото достойнство!

И все пак – има ли някаква алтернатива, според която току-що завършилият бакалавър или магис-
тър би се превърнал в успешен професионалист, включващ на първо място доза целеустременост – да 
знае какво, кога и как иска да постигне? След това се добавя и съществена доза знания и ресурс, умения 
за утвърждаване на работното място. Проявата на устойчивост и характер е задължително, изис-
ква се гъвкавост във вземане на решенията и действията, усет за управляване на конфликтни ситу-
ации в ежедневието с учениците и родителите им.

Едновременно с това успешният професионалист е и компромисен, и твърд. Вроденият талант, 
шансът и късметът са основополагащи предпоставки, които не са във властта на човека, но пък ви-
наги, когато някоя от тях липсва, може да бъде заменена с изобретателност, защото това го нала-
га самият живот.
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Нина Кръстева Кънева
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 
УЧИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Новите реалности в Европа и света изискват от учениците да притежават знания и умения, чрез ко-
ито могат да се развиват самостоятелно и да ги прилагат в информационна и конкурентноспособна сре-
да. Ако образователните институции се управляват от новаторски мислещи мениджъри, които добре по-
знават ИКТ възможностите като успешна методика за преподаване и организиране на познавателната 
среда, полето за творческо развитие на преподавателите ще се увеличи и постиженията на обучаемите 
ще бъдат по-високи.

„За да управляваш ефективно, трябва да познаваш човешките ресурси“.
Питър Дракър

Мениджмънтът се занимава с човешките индивиди. Неговата задача е да направи хората способ-
ни за съвместна работа, силните им страни – ефективни, слабостите им – без значение. В което е и 
смисълът на организацията. 

Наред с управлението на функционирането на училището, на образователните системи и на об-
разователния процес, най-важен обект на мениджмънта се явяват промяната, иновациите и разви-
тието на училището и системите, осъществяването на нововъведенията в образованието. 

Основната цел на иновационния мениджмънт е определяне и внедряване на направления за обновя-
ване на образователната дейност в организациите чрез: разработване и прилагане на нови образова-
телни идеи, технологии на обучение и управление; модернизация и усъвършенстване на образовател-
ния процес; внедряване на съвременни информационни технологии; развитие и разширяване дейност-
та на училището. Технологично решение на проблемите и задачите се намира чрез определена новост.

Иновациите са процеси, при които нещо ценно се извлича от знанията и уменията чрез генери-
ране, развитие и прилагане на идеи за създаване на нови или подобрени продукти, процеси и услуги. 

Много автори представят мнението си по въпроси, свързани с иновационния мениджмънт, ка-
то например: Здр. Новев, проф. Балкански, проф. Гюрова, Ив. Илиев, В Георгиева, Л. Дамянова и др., но 
всички те се обединяват около това, че управлението не може да се осъществи в правилна посока, ако 
не се използват интелекта, способностите и творческия потенциал на хората. По думите на Дж. 
Харингтон „за успехите на ръководителите съдят не само по това, какво те правят, а и по това как 
те вдъхновяват за работа другите.“ [по 6, с.57] Важно е всички да бъдат ангажирани за постигане на 
общите цели. Това се нарича управление чрез ценности. 

Новостите се налагат вследствие търсенето на възможности за преодоляване на определени 
проблеми, но винаги са с позитивна насоченост. Училището, в което се наблюдават иновационни 
подходи е обучаващо се. В него се използват технологии от други страни или наши постижения, но се 
приспособяват към конкретните условия. Тук има наличие на потенциал от добри педагози, както и 
подкрепа от институциите. Мениджърът ръководи чрез действения стил, на базата на сътрудни-
чество с учителите, които участват активно във вземането на решения и имат свобода на дейст-
вие. Финалните резултати трябва да удовлетворяват всички потребители – ученици, родители, 
общество. В края на обучителния период е важно подрастващите да умеят да мислят, да учат и да 
творят. Именно тези са новите парадигми в стратегията за училищно образование.

Непрекъснатата информираност и познаването на съвременните тенденции дават широк поглед 
върху търсенето и предлагането в областта. Компетентността на мениджъра също стимулира пер-
сонала да се квалифицира, за да достига критериите, които самият ръководител поставя. Изисквай-
ки качествено преподаване и висока подготвеност на учениците, той реално не допуска повърхност-
на работа. Сполучливото управление на човешките ресурси, по мнението на П. Костова, изисква: пла-
ниране, относно образованието и опита; мотивация, която поддържа активността и добросъвест-
ното изпълнение на поставените задачи; атестация на определен период от време; планиране на кари-
ерното развитие; стимулиране чрез подходящи условия; квалификация и обучение. Тези особености са 
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свързани и с уменията на учителите да познават и използват възможностите на информационните и 
комуникационните технологии в практическата си преподавателска дейност. Съвременната образо-
вателна система изисква тези компетентности да бъдат на високо ниво и непрекъснато да се усъвър-
шенстват. За целта е необходимо целия персонал, както и управленския екип да имат стабилна подго-
товка за прилагане на подобни технологии във всекидневните си професионални ангажименти. Не биха 
могли да се реализират иновации и една организация да бъде учеща се без да се познават предимствата 
на информационните технологии. Цялостната дейност на училището е обвързана с използването на 
технически средства, Интернет, база данни, електронна комуникация и разбира се адекватни на вре-
мето и общественото развитие техники за качествено преподаване. 

Компютърът е не само инструмент, нито само средство, а интелектуално предизвикателство, 
защото точно с това си качество той е най-привлекателен за учениците. Ролята на ИТ в училище-
то е свързана с комуникациите, управлението и процеса на преподаване и учене. Чрез Интернет мре-
жата се постига лесен и бърз достъп до разнообразна информация; проверка, оценка и самооценка на 
знанията, възможност за сътрудничество в различни образователни инициативи и проекти с други 
страни. Е-обучението предполага променена среда, собствен темп на развитие, използване на игро-
ви подходи за мотивация и интерес към дейностите, форми за експериментиране и творчество. Раз-
нообразяването на техническите средства, наличието на безжична мрежа, непрекъснатото обновя-
ване на софтуера и хардуера в компютърните кабинети, оборудването на класните стаи с лаптоп и 
проектор, актуалното присъствие на web сайтове на училището и отделните паралелки провокира 
учителите и учениците към стремеж за познание и прави от тях търсещи личности.

Тези нововъведения не биха могли да се осъществят без креативните умения на управляващия об-
разователна институция. Той трябва да бъде лидер, партньор, обединител и творец. Ефективният 
мениджър стимулира хората и подхожда винаги с доверие към тях. Това е най-прекият път по който, 
поставяйки високи изисквания към преподавателите той може да очаква положителни резултати. 
Информираността на директора относно съвременните средства за преподаване го задължава да ре-
агира адекватно на всички новости в областта.

Формите на иновационен мениджмънт, свързан с използването на Информационни технологии в 
една образователна организация са в следните аспекти:

  Активно приложение на ИКТ в училище. 
  Използване на нтерактивна бяла дъска, както и въвеждане на електронен дневник, електронни 

учебници и тетрадки /таблети/.
  Обзавеждане на компютърни кабинети, отговарящи на съвременните европейски изисквания.
  Осигуряване на високоскоростна безжична интернет мрежа в цялата образователна инсти-

туция.
  Участие в E-Twinning и проекта „Свързващи класни стаи“.
  Наличие на полезен и обновяващ се непрекъснато сайт на училището, в който да присъстват 

учебните планове и програми, наредби и правилници, виртуални класни стаи с различни учебни 
ресурси и електронни помагала, форум.

  Техническо осигуряване с лаптопи и проектори на по-голям брой класни стаи, както и компю-
търни мишки за работа по технологиите Microsoft Mouse Mischief и Envision. 

  Вътрешна комуникация между мениджъра и преподавателите чрез Интернет, електронно раз-
писание на часовете.

Разбира се споменатите варианти не изчерпват целия аспект от възможности, но приложение-
то им зависи от нагласата и познанията на съответния мениджър в областта технологиите. 

Дейностите в съвременното училище трябва да бъдат насочени във виртуалното 
пространство. То предоставя богата информационна среда, както за търсене, така и за предос-

тавяне на материали. Ето защо, използването на националния образователен портал (http://start.e-
edu.bg/) и на електронната мрежа на знанието (http://znam.bg/com) е основен компонент от струк-
турата на педагогическите технологии. Достъпът до подобен тип образователни страници дава 
възможност за самообучение, проследяване на актуалностите в широк мащаб, задоволяване в пълна 
степен на индивидуалните потребности от познавателно съдържание на учители и обучаеми, раз-
ширяване на територията, от която да се черпи информация, постигане на признание чрез еднолич-
на или екипна изява. Безжичният Интернет в училище е продобивка, благодарение на която във вся-
ка урочна единица при наличие на лаптоп и проектор може да се използват ресурсите на различни 
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електронни библиотеки (http://www.bvu-bg.eu/nmvb/), енциклопедии, речници, карти, учебни филми, 
вестници и списания; да се обменят мисли, идеи и проектни решения с връстници от целия свят; да 
се включват в Web клубове по интереси; да се разглеждат природни и исторически обекти в онлайн 
среда и др. Програмата eTwinning (http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm) също предоставя разно-
образни възможности за сътрудничество между различни образователни организации. В информа-
ционния портал „Мрежа на учителите-новатори“ има голям набор от материали с учебна цел, как-
то и актуални инициативи, Е-училище за учители, видео, форум и други подобни страници, които 
за иновативно мислещия преподавател са като ежедневна настолна книга. (http://www.teacher.bg/) По-
знаването на европейските образователни програми и участието в тях също разширява кръгозора и 
възможностите, както на институцията, така и на отделните учебни класове да се присъединяват 
към мащабни проектни предложения, които са добре финансирани и носят удовлетвореност, зна-
ния и имидж. (http://www.hrdc.bg/news.php) Наличието на присъствие в глобалната мрежа позволява 
на преподавателите да посещават разнообразни страници в сайта на МОМН свързани с научни про-
грами, проекти, документи, организации и конкурси. Чрез Интернет виртуалното пространство 
на всяко училище става достъпно не само като информационно поле, но и като нестандартна класна 
стая. Електронното обучение е все по-предпочитана форма за познание сред младите хора, а задъл-
жение на мениджъра е да го организира. Наред със стандартните и необходими страници в сайта на 
училищата, като тези, които запознават потребителите с: историята и патрона на организация-
та; приема, постиженията и проектите по които се работи; актуалните събития, снимки и твор-
ческите опити на ученическата общност; мисията, целите, задачите, учебния план и учебната про-
грама; квалификацията на персонала; форум по заинтригуващи вниманието теми и т.н. трябва да 
бъдат публикувани и учебни ресурси. С помощта на личен профил и акаунт за всеки учител и уче-
ник да може да се влиза в Web пространство, чиято цел да бъде образователна. Майкрософт Бълга-
рия предоставя подобна възможност чрез услугата Live@edu (http://www.liveedu.bg/). В тази среда де-
цата работят онлайн върху практически задачи или се подготвят по дадени теми, чрез материали 
качени от преподавателите с иновационно мислене. Могат да бъдат изпитвани и оценявани посред-
ством електронни тестове. Училищният сайт не само презентира дейностите и представя лично-
стите в институцията, но и създава връзки с обществеността. Рекламирайки присъствието си, то 
привлича партньори и спонсори. 

Активното използване на информационните и комуникационните технологии в една организа-
ция и познанията в областта водят до осъвременяване на системата за обучение и въвеждане на все 
повече иновации от директора. Виждайки, че по този начин качеството на преподаване дава високи 
резултати, той е готов да рискува и да влага средства в нови технологии.

Иновативният подход в управлението изисква запознаване и включване на колегията в програ-
мите, свързани с европейската инициатива „Учене през целия живот“. Най-подходящи са програми-
те „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“. Участници в първата са „учениците, учителите, ръководни-
те и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски 
асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното об-
разование.“ Основните и цели са: „усъвършенстване качеството на училищното образование и про-
цесите на формиране на личността на учeниците; развитие на компетенциите на базата на чуждо-
езиковото обучение; активизиране използването на информационните и комуникационни техноло-
гии; развитие на граждански активно общество“. Чрез втората „се поощряват иновациите и се раз-
пространяват добрите професионални практики и системи в Европа.“ (http://www.europe.bg/htmls/
page.php?id=9580&category=104)

Компютъризацията на училищата е ясна цел, според националната програма „Информационни и 
комуникационни технологии в училище“, но до каква степен това реално се осъществява и какъв пе-
риод от време е необходим за максималното и изпълнение не е ясно. МОМН отпуска средства, но те 
не са достатъчно, за да се покрият всички заложени в документа критерии. Разбира се, има инова-
тивно мислещи директори и специалисти, които предлагат и въвеждат различни новаторски тех-
нологии. По надолу ще изброя някои от последните решения, които се прилагат от мениджърите в 
нашата страна.

Електронният дневник е много подходящ на нашето динамично съвремие продукт. С негова по-
мощ всеки родител има достъп до актуална информация за детето си. Може да сравни успеха му с 
този на неговите връстници от класа, випуска и училището; да проследи присъствието му в клас-
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ната стая. По този начин нивото на организация на учебния процес, качеството на обучение и уп-
равление са видими, което води до отговорно отношение и взискателност към дейността на всеки 
член на колегията от съответната образователна институция. Дневникът има за цел още по-лес-
но да се обменя информация между училищата и министерството. На този етап около 100 органи-
зации го използват. Софтуерът натоварва повече учителите, но затова пък е полезен относно ро-
дителския контрол.

Електронни тетрадки се използват у нас отскоро. Това е нова технология, при която чрез ул-
трапреносим компютър, интерактивна дъска и няколко специални маркера класната стая се превръ-
ща в мултимедиен кабинет. Компютърът представлява таблет, на който може да се пише и инфор-
мацията се съхранява. Ползва се безжична връзка, а програмата е сравнително лесно усвоима.

Интерактивната дъска активно функционира вече в голям брой български училища в различни 
разновидности. За да се прилага в работата е необходимо наличие на компютър, проектор и специа-
лен софтуер. Върху нея се пише с електронни маркери, а единият работи като мишка, с която се мес-
тят обекти и се отварят папки и файлове. Записаното на дъската се съхранява и остава като елек-
тронен файл, който може да се публикува или да се изпрати на родителите по електронната поща. 
Тези записи дават възможност данните да се обработват от учителя с цел оценяване, извличане на 
типични грешки и т.н. Могат да се изпитват едновременно няколко ученика. Преподавателят раз-
работва презентация или друг учебен ресурс, а след това може да маркира или подчертава учебното 
съдържание. Електронната дъска би могла да се използва от мениджъра, за да проследява работата на 
преподавателите, а също така и самото качество на учебния процес да бъде видимо, от една страна 
като умения на учителя, а от друга като усвояемост от учениците. Подобна инвестиция носи прес-
тиж на училището и привлича обучаемите и техните родители.

Много полезен софтуер, който е превед и на български е aSc TimeTables. Той служи за създаване на 
училищни разписания на часовете. Лесно и бързо се въвеждат предметите, класовете, кабинетите и 
преподавателите. Съдържа виртуален съветник с инструкции относно неговото използване. Въвеж-
дат се критерии за разпределение на часовете през седмицата и програмата предлага варианти. Има 
възможност за принтиране и за преобразуване в различни формати (Excel или HTML). Удобна е за уп-
равляващия, за да проследява свободните часове, да се ориентира при необходимост от заместване, 
прави отчет на отсъстващите учители, както и извънредното отработено време.

Електронните учебници са най-новите интерактивни средства, които предстои да навлязат 
през следващата учебна година в средните училища. Достъп до тях ще имат всички, които са избра-
ли да работят по учебници на изд. Просвета и изд. Булвест 2000. Добре е да се използва и интерак-
тивна бяла дъска. С тяхна помощ средствата за въздействие върху подрастващите по време на учеб-
ния процес се обогатяват. Те предполагат обучаващият сам да избира темпото и нивото, с което 
ще работи, както и необходимостта от професионална намеса. Ролята на учителя наистина вече ще 
може да бъде на консултант и медиатор. Възможностите за екипни задачи, проектно-базирано обу-
чение и обучение чрез смяна на ролите учител – ученик, използвайки тези помощни средства са мно-
го по-големи. Е-учебниците улесняват работата на преподавателите, но не изместват хартиените 
варианти. Те само ги допълват. Може да се увеличават текстовете и изображенията, да се прикач-
ват схеми, диаграми, музика, карти, филми, а ако има връзка с Интернет да се използват виртуални 
библиотеки. Информацията в тях се обновява непрекъснато. С помощта на електронните учебни-
ци ученето ще бъде приятно и лесно. Когато се използват няколко сетива, това помага за по-пълно-
ценното възприемане на материала. Целта е да се ангажира вниманието на учениците. Към тях има 
електронна показалка и маркер, с които учителят управлява процеса. 

Стартира проектът „Свързващи класни стаи“ в 30 български училища, а в последствие ще навле-
зе и в още 20. Той се резлизира чрез сътрудничество между МОМН и Британския съвет. Идеята му е 
въвеждането на нов начин на работа в областта на образованието. Включените в проекта ученици 
ще общуват и ще се обучават заедно с ученици от други държави по света. Те ще правят съвместни 
проекти и ще работят в групи. Нашите подрастващи ще работят със свои връстници от Велико-
британия, Израел, Италия и Русия. Дейностите по проектите ще се осъществява с помощта на ин-
формационните технологии. Обменът на информация и образователни програми ще бъде с помощта 
на системата Life@Edu на английски език. Основната цел е промяна ролята на учителите и даване на 
повече възможности на малки образователни институции за обучение в широк мащаб, посредством 
комуникация с подобни структури в различни точки на света.
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Електронното обучение развива интелекта и стремежа към познание на подрастващите. Про-
грамата e-Learning на Европейската комисия подпомага въвеждането му в училищата. Чрез този вид 
обучение може да се създава, обработва, съхранява, структурира и открива информация. Това е ин-
терактивна технология, при която взимодействието между участниците в образователния про-
цес е динамично и разнородно. Потребителите могат да го използват непрекъснато, като сменят 
методите, средствата и средата. Виртуалното обучение дава по-добри резултати от традицион-
ното, защото темпът, времето и мястото за учене са по избор на обучаемия. Няма ограничения по 
социална, национална и религиозна принадлежност. Базира се предимно на самостоятелна работа, ка-
то има възможност за консултиране с експерти, специалисти, преподаватели или други учещи се по 
този начин. При него може да се експериментира и има широка вариативност на решенията. Много 
точно е мнението на Д. Павлов, че „бъдещето на образованието е съдбовно свързано с бързите и ма-
щабни промени на информационната среда, на информационната действителност, на новото ин-
формационно общество като цяло.“ [ по 3]

Предимствата на електронното обучение са неоспорими и затова мениджърите на образовател-
ни институции трябва да създават условия за неговото осъществяване. 

Във връзка с направено проучване за наличие на иновационен мениджмънт в училищата в град 
Габрово изследвах седем училищни директори чрез анкетна карта. Тя съдържа 22 въпроса, като по-
следните два са със свободен отговор, който изисква да се посочат:

  Иновационни форми в областта на мениджмънта относно използването на Информационни 
технологии и Интернет в учебния процес.

  По какъв начин конкретния мениджър на образователна институция подкрепя и стимулира 
преподавателите, които активно използват в работата си компютърните технологии.

На база резултати и реално приложени иновационни подходи най-силно се открои НУ „Васил Лев-
ски“ . Заслуга на мениджъра и неговото новаторско мислене са следните предимства: има компютър 
и проектор във всяка класна стая, компютърен кабинет и безжична интернет връзка в цялото учи-
лище. Класните стаи са обзаведени в различен дизайн, с функционални и безопасни мебели, а това ги 
прави уникални. Функционират четири групи СИП – Информационни технологии /единствени в гра-
да/. Предстои закупуване през лятото на интерактивна бяла дъска и комплект от 25 мишки. В мо-
мента се изгражда сайт на училището.

Добре мотивираният и оценен по достойнство от управляващия преподавател запалва искрица-
та за познание и изява в ума и емоциите на своите ученици. Той е добър линеен мениджър на своя клас 
и умее да управлява тази малка организационна структура с лекота. Благодарение на разбирането и 
стремежа за подпомагане и приемане на новите компютърни технологии от страна на ръководния 
екип в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр.Габрово имам възможност да развивам и надграждам умени-
ята и компетентностите си в областта на ИКТ, а съдействието и интереса на родителите ме сти-
мулират да търся нови и по-ефективни методи за преподаване и организиране на учебния процес за 
техните деца. 

Конкретният клас, с който работя в момента е първи. Децата използват в часовете техноло-
гията „Един компютър – много мишки“ с Microsoft Mouse Mischief от месец октомври 2010 година. Те 
се обучават и по програмата „Интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение чрез прилага-
не на информационни технологии в началното училище“, чиито автори са доц. д-р Румяна Папанче-
ва и д-р Красимира Димитрова. Тези форми са част от инициативата „Партньори в познанието“ на 
Microsoft България. 

Технологията Microsoft Mouse Mischief е приложение към PowerPoint и е създадено с образователна 
цел. Децата използват USB мишки и изпълняват различни учебни задачи от местата си. Могат да се 
редуват в използването на компютърната мишка, като неработещия ученик реализира същата дей-
ност на работен лист. Успешно се прилага и за екипни дейности. 

Предимства на технологията:
  Разнообразие от форми и методи за обучение;
  Активно участие на всички ученици в учебния процес;
  Непосредствено усвояване на учебния материал чрез практически дейности;
  Възможност за изпълнение на по-голям обем от задачи;
  Бърза обратна информация относно усвояването на определени знания и умения;
  Оценяване и обобщаване на резултати.
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Възможности на Microsoft Mouse Mischief:
  Тестово изпитване: вярно или грешно е дадено твърдение; избор на верен или 
  неверен отговор; разнообразие в разположението, цветовете и графичното оформление на 

тестовите варианти.
  Практически графични задачи: чрез ограждане; чрез свързване; чрез маркиране; 
  чрез писане; чрез рисуване;

Приложение в учебния процес:
  В различни типове уроци – за нови знания, за затвърдяване или обобщение;
  В началото или в края на урочната единица /тренажори/, както и чрез смяна на 
  дейностите – през целия час;
  Варианти за приложение: екипна работа, еднотипни задачи или работни листи;
  Може да се използва за: усвояване или надграждане на знанията и уменията;
  проверка и оценка; работа по учебен проект.
  Стимулира се креативното мислене.

Авторски учебни ресурси, разработени и използвани в часовете:

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8

Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 11 Фиг. 12

Иновативно мислещите учители, които прилагат в професионалната си работа новаторски 
технологии би трябвало да споделят опита си с по-широк кръг заинтересовани педагози. По този на-
чин се предоставя възможност на колебаещите се да станат по-уверени и убедени, че използването 
на ИТ в учебния процес води до повишаване качеството на обучение и изграждане на положителна 
мотивация за учене, а на незнаещите да бъдат запознати и подпомогнати с учебни ресурси. С тази 
цел публикувах в личния си Web сайт голям брой презентации, филми, предложения за работа по про-
екти, разпределения и учебни програми за начален етап на обучение и много други материали. Предос-
тавила съм възможност за обратна връзка и форум. 

Адресът е: http://saitnina.webnode.com//
Учебният проект по който работихме с класа е озаглавен „Игрите на баба и дядо“. С него участ-

ваме в общ национален проект „Електронна книга на учителя“, с който България ще се представи на 
Европейския форум за „Учители – новатори“ в Москва в края на месец март 2011 година. Основните 
цели са: да се запознаят учениците с голямото разнообразие от игри – дидактични, подвижни, забав-
ни и др.; да разширят знанията си за живота на техните баби и дядовци, с цел сближаване на поколе-
нията; да бъдат привлечени като активни участници в учебния процес семействата на първоклас-
ниците; да се поддържат традициите и да се формират ценни качества на личността като: толе-
рантност, решителност, бързина, честност, съобразителност, ловкост, досетливост, воля за по-
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беда, спортсменство и взаимопомощ; да се разширява кръгозора и да се развива креативното мисле-
не на подрастващите. Въз основа на усвоеното да бъдат провокирани да сменят мястото за игра и 
да създават нови приятелства. За целта се използват темите от раздела Моето детство в учебни-
ка по Роден край за 1 клас и много допълнителни знания и умения. Част от тези знания и умения уче-
ниците показват в открит урок. Чрез екипна работа и работа по проект първокласниците предста-
вят пред родителите и гостите иновативни модели за съвременно обучение.

Относно идеята за работа по този проект ме провокира раздела Моето детство в учебника 
по Роден край. В последните години се коментира усилено проблемът, че много голяма част от под-
растващите прекарват времето си на компютъра или пред телевизора и не създават контакти с 
връстниците си, не играят сред природата, не уважават възрастните си роднини, защото не ги раз-
бират, поради отдалечеността на времето между поколенията. Отправих покана за разговор с деца-
та по темата към техни баби и дядовци и те не ми отказаха. Получи се интересен час, а последвало-
то проучване даде много добри резултати и мотивира всички за пълноценна работа.

Планирани дейности: 
  Да издирят и запишат с помощта на дядо и баба игрите от тяхното детство. 
  Да разучат игрите. 
  Да нарисуват рисунка на играта, която най-много им е харесала.
  Да изпълнят определена задача на компютъра, която съдържа три елемента:

  да запишат собственото си име в оказаното цветно поле;
  да изберат и маркират чрез цифра „Коя от картинките на слайда отговаря на 
  определена игра?“
  да нарисуват чрез програма Paint любимата си играчка. 

  Открит урок пред родителите.
В проекта са интегрирани следните дейности: работа с програмите Paint и Microsoft Mouse 

Mischief. Работим в класната стая и в компютърния кабинет, където децата реализират задачите си 
в екипи. Част от учениците са на компютрите, а другите работят практическа задача – рисуване.

Фиг. 13 Фиг. 14 Фиг. 15 Фиг. 16

Работата по учебни проекти чрез интегриране на информационни технологии е надграждаща и 
развиваща креативното мислене на учениците дейност. По този начин подрастващите се обуча-
ват нестандартно, но в същото време пълноценно. Използва се изцяло индивидуалността на всяко 
дете, свързана с интересите и потребностите му. Дава се възможност на учениците за изява в раз-
лични направления: издирвателска, творческа, техническа, лидерска, подкрепяща, слушателска и др. 
Така обучаемите, работейки в екип, се чувстват пълноценни, значими и удовлетворени. Процесът 
е насочен изцяло върху личността на децата, като основното правило, което се съблюдава е толе-
рантността между тях. 

Използването на Информационни технологии и Интернет в урочната единица е ежедневие за 
учениците от моите класове. Децата са активни в часовете и усвояват без затруднения знанията, 
заложени в учебната програма. Те идват с желание на училище, търсят познанието и развиват своя 
креативен талант.

Прилагането на иновационен мениджмънт по отношение използването на ИКТ и Интернет в 
обучението е най-сполучливия път, по който в българското училище се постига ефективност на об-
разователния процес. Имиджът на успяваща организация изисква креативно мислене, взискателност 
към всички участници, непрекъснат SWOT анализ на реалното развитие и провокиране на иноватив-
ни дейности. Във времето на глобалната информатизация е от изключително важно значение мени-
джъра да бъде високо компетентен по отношение на нововъведенията в технологичен аспект и да 
предостави на обучаеми и преподаватели всички възможни средства, които водят до усъвършенст-
ване на методологията на преподаване. Съвременният тип организация на средата и технологиите 
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предполага непрекъсната информираност, готовност да се поемат рискове, влагане на средства за из-
преварващ вид обучение, отговарящо на потребностите.

Новаторството изисква компетентност, екипност и смели решения.
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ПРИЕМСТВЕНОСТ + ПРИВЛИЧАНЕ = УСПЕХ

Образованието е път, който се върви търпеливо – стъпка по стъпка. Приемствеността е обективна, 
необходима връзка между ново и старо, начин за намаляване на стреса и бърза адаптация, преход, подготовка 
и готовност. Интегративните тенденции в обучението, което обхваща и прехода от един етап в друг 
предполагат една отвореност към новото, една разчупеност, лишена от инерционна традициозност в 
педагогическото взаим одействие. Демографския проблем е все по-актуален и осезаем в малките населени 
места. Родителите търсят най-доброто място за своите деца, а училищата се съревновават да привличат 
ученици. Едни успяват, но други – не. Въпросът за осъществяване на приемственост и привличане е 
приоритетен за всяко едно училищно Методическо обединение. Планирането чертае посоката и предпазва 
от грешки.Успехът е цел, но различни са пътищата водещи към него. Настоящата разработка цели да 
представи система от дейности в училище, заложени в План за приемственост и привличане на ученици, 
като добро решение и път за постигане на успех.

I. Привличането на ученици и осъществяване на приемственост в условията на демографски 
срив и конкуренция – предизвиканелство и работа в екип. 

Училищната политика се разработва в условията на делегиран бюджет, външно оценяване и де-
мографска криза. Това налага създаване на нова философия на активност на педагогическия екип и раз-
работване на съдържателни стратегии за работа на институцията в актуалните условия. Конку-
рентноспособността в условията на пазарната икономика изисква да предложиш това, което по-
бързо, по-гъвкаво, по-адекватно отговаря на потребностите на обществото.

В специализираната литература съществуват различни определения за екип. Според някои 
автори (Флеминг, Рос, Билингтън и др.), това е комбинация от действия, които се извършват от 
двама или повече души, или група, чрез които всеки човек допринася със своите уникални умения, 
способности, мнение и индивидуалност за единството и ефективността на екипа, с оглед 
постигането на общи цели. Според други „екипът е малка група от хора, която възниква по специален 
повод, нейните участници са еднакво силно съпричастни към постигането на обща цел и работят 
заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си,...“ [3, 59], „.... обединени от обща задача или цел: 
реализация на проект,който сами са избрали“ [2,143]
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Методическите обединения са важни за всяко училище. Работата в тези обединения е екипна, 
като всеки учител има определена задача свързана с постигането на общата цел. Работата в подобни 
екипи изисква не множественост от дейности, а работа чрез съизмерима мотивация и цел за дейност. 
Работата в подобни екипи изисква не множественост от дейности, а работа чрез съизмерима моти-
вация и цел за дейност, която може да бъде представена чрез: 

  съизмеримост на философия на разбиранията на участниците в екипа за същността на пред-
приеманата дейност; 

  съизмеримост на намеренията и очакванията за краен резултат от;
  съизмеримост на етапите, през които ще се премине в процеса на дейността;
  допълване на компетенции на членовете на екипа, необходими за изпълнението на дейността;
  допълване на различните технологични времена, с които изпълняват дейностите си членове-

не на екипа;
Привличането на ученици и осъществяването на приемственост в условията на демографски 

срив и конкуренция е онова предизвикателство, което обедини и мобилизира педагогическия персонал 
в нашето училище към система от дейности, осигуряващи целенасоченото взаимодействие 
между учителите от различните етапи на ниво образователна институция, клас или предмет. 
Дейностите, заложени в плановете на отделните Методически обединения оформиха единен План 
за приемственост на училището. Оформи се нов екип, който имаше нелеката и отговорна задача 
да осигури най-важното за едно училище – учениците, а училищните МО се оказаха обвързани и 
отворени за взаимодействия помежду си не само на ниво предмет, но и на ниво етапи на обучения. 

II. Приемствеността като връзка и преход към ново състояние, осъществено единство между 
адаптацията и готовността за дейност у учениците.

Образованието е път, който се върви търпеливо – стъпка по стъпка. Приемствеността е връз-
ката и прехода към ново състояние, осъществено единство между адаптацията и готовността за 
дейност у учениците. Тя е обективна , необходима връзка между старо и ново, между различни ета-
пи или степени на развитие, преход към ново състояние. Всеки етап е основа и подготовка за следва-
щия. Всяко звено от образователната система изисква степен на развитие, която да улеснява след-
ващото. 

1. Приемственост Детска градина – Начално училище.
Постъпването в училище е преломен момент в живота на децата, който се възприема и прежи-

вява по различен начин. В търсене на мотивационната готовност и емоционална удовлетвореност 
като съществени компоненти в структурата на общата готовност за училище ние насочихме на-
шата дейност в две направлени:

  Дейности в детските градини: За осъществяване им е важно да има изградена предварител-
на приемственост на ниво градина-училище, детски учител – начален учител. Първа среща на 
учителя с децата е много важна. Трябва да е ненатрапваща се и естествена. Ние го направихме 
под следните форми:

  Присъствие на мероприятие като гости, проявяващи интерес към работата на децата. 
Новият човек винаги провокира любопитството на малките. Кой е той, защо е тук, какво оч-
аква от нас или ние от него…Малките добронамерени жестове – картички, подаръчета и изне-
нади по различни поводи и празници се посрещат добре от децата

  Участие в мероприятие – промяна в позицията и скъсяване на дистанцията. Непознатият 
до момента става част от екипа. Учителят по ИТ от познатото училище е полезен със свои-
те познания, умения и техника при изнасянето на уроци или празници на градината. Добри прак-
тики за успешна връзка са „Пътуващ театър“-децата от начален курс изнасят представления в 
детските градини, „Работилницата на Дядо Коледа“-приложна дейност, която може да се прове-
де и в училище и конкурсът „Дъга от песни“, насочен към музикалните изяви на децата.

  Изнасяне на урок в подготвителна група от начален учител /фигура1/ – демонстрирана 
пред родителите приемственост чрез нови, съвременни методи на усвояване на знания чрез 
интерактивно, интердисциплинарно и иновативно обучение с използване на технологиите.

След като веднъж си „проникнал“ и спечелил доверието на персонал, деца и родители в детската 
градина е много по- лесно да пренесеш дейността си на собствена територия в училище.

  Дейности в училище : В планираните дейности бъдещите първокласници бяха поставени в раз-
лична позиция:
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Фигура 1. Урок в детската градина 
  в ролята на гости – зрители на подходяща театрална постановка, организирана от учи-

лището; 
  в ролята на участници в училищно мероприятие – рисунка на асфалт в Световния ден на 

водата или участие на сцена – в годишния акт на начален курс. 
  на урок – при съвместни уроци с четвъртокласници, където децата демонстрираха уме-

ния за работа в екип пред любопитните погледи на своите родители.
  на урок в училище – традиционно се подготвят уроци с подготвителните групи на по 

Информационни технологии; – „Лятно училище за първолаци“ /Фиг. 2/ е добър финал на дей-
ностите по приемствеността. То е онзи приятен момент на опознаване и първи стъпки в из-
граждането на бъдещия колектив. Тук е момента, в който учителят трябва да затвърди пози-
циите си пред деца и родители, а и пред училището, което представлява. Емоционалното пре-
живяване, позитивността в поведението и доброволното участие трябва да са водещи. 

Фигура 2. Лятно училище
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Основни моменти в организацията на Лятното училище са: 
1. Поставяне на целта, която ще определи формата на провеждане и начина на организиция. За 

нас, при вече сформирани паралеки, целта беше запознанство, опознаване и адаптация на децата. Ед-
на седмица по два часа на ден беше времето, от което се нуждаехме. Родителите бяха запознати с 
това на родителска среща. 

2. Подготовката включваше:
  Подготовка на стаите – Класната стая е много различна от занималнята в детската градина, 

но тя не трябва да бъде безцветна и безинтересна. Раздвижихме чиновете, за да могат децата 
да се виждат и общуват по-добре помежду си и направихме подходяща украса.

  Предварително училището бе закупило необходимите материали за провеждане на занятията, 
което даде свобода на учителя при планиране на работата му. Тези материали се подреждат на 
чиновете преди самото занятие в зависимост дали дейностите ще се изпълняват индивидуално 
или групово. Това създава добра организация на работа, а и се доближава много до организацията, 
която децата са имали в градината. 

  Предварителна подготовка на учителя е много важна и зависи от целите, които той си 
поставя и личната му преценка за тази форма на работа. 

Работата в Лятното училище може да бъде насочена към:
Запознанаване – Различни ролеви игри, разговори и провокирани диалози, които да помогнат 

на децата да се отпуснат, запознаят и потърсят теми на разговор помежду си. Запознаването с 
училището, реда и първите правила се представят по подходящ начин.

Опознаване и адаптиране – Апликиране, рисуване, разучаване на игри и песни, работа в 
компютърния кабинет… това са само част от нещата, които могат да намерат място в едно 
такова училище. Заниманията могат да бъдат разнообразни, без да натоварват излишно децата. 
Емоционалното преживяване, позитивността в поведението и доброволното участие трябва да са 
водещи. В процеса на работа учителят наблюдава децата, уменията им, реакциите, общуването им 
с другите деца. Изработването на специални книжки с добре подбрани и подходящи упражнения би-
ха улеснили работата му , а присъствието на диагностични елементи биха му дали предварителна 
представа за нивото на класа. Тази книжка, заедно с получените накрая сертификати остава като 
подарък и спомен на децата от Лятното училище.

Нашето Лятно училище за първолаци постигна своите цели:
1.  Събра децата в училище, като първа стъпка към привикване към новите условия и новия 

колектив,
2. Изгради отношения между учител и ученици – добра основа за бъдеща съвместна дейност;
3. Провокира интереса и желанието на децата да стана ученици, да се учат, да заемат новата 

социална позиция;
4. Изгради мотивационна готовност на децата, като важна част от общата готовност на 

децата за училище.
2. Приемственост Начален етап – Среден курс.
Излизането от уюта и сигурността на началния етап и навлизайки в по-горен е труден и стре-

сов момент за децата. От тях изведнъж се изисква бърза адаптация към по-различен тип организа-
ция, отношения и хора. Отговорността да се намери и реализира една съдържателна, съобразена с 
възрастта и интереса на детето приемственост между начален и прогимназиален етап е изцяло на 
училището и неговите учители.

 Какво направихме в тази посока:
  Уроци, съвместни дейности, обмен на информация между отделните методически обединения, 

изготвяне на анкети с цел проучване на нагласи и отношения; 
  Запознаване на учителите по БЕЛ, математика, природни и обществени науки с изходното 

ниво на четвъртокласниците и резултатите от външно оценяване.
  Сравняване и уточняване критериите за проверка и оценка на знанията на учениците по 

всички предмети на границата между четвърти и пети клас.
  Посещение на родителските срещи в четвърти клас от бъдещите им учители. Добра 

практика при нас е да се организира обща родителска среща, която да е отворена и за родители 
от другите училища. Води се директора, който чрез мултимедийна презентация запознава 
присъстващите с училището, с организацията на ОВП, с УП. Обявява паралелките и предста-
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вя класните ръководители.Така присъстващите получават пълна, актуална и точна инфор-
мация. Осъществава се по-тесен контакт между ръководство и учители от една страна, и 
родители от друга. Изготвените рекламни материали и брой на училищния вестник биха били 
добър подарък за присъстващите и успешен завършек на мероприятието. 

  Посещения на уроци:
  от бъдещият класен ръководител или учите-предметник, който посещава четвърто-

класниците, с цел опознаване и планиране на бъдеща си дейност.
  от четвъртокласници, които наблюдават урок в пети клас. /фиг. 3/ Вниманието на учени-

ците се насочва към новите моменти – организация на часа, поведение и изисквания на учителя, 
поведението на петокласниците. 

  съвместни уроци между четвъртокласници и петокласници – форма на работа, 
изискваща сериозна предварителна подготовка и избор на подходяща тема и форма на реали-
зация. Диференцирането, груповата работа и работата в екип е водеща при този вид уроци. 
Четвъртокласникът е поставен в нова, но не толкова непозната ситуация, в която той се 
чувства добре, благодарение на знанията, които вече има. Предметът не е плашещо непознат, а 
и учителят – предметник не изглежда толкова страшен…

  ритуалът по изпращане на четвъртокласници и посрещането им от класните ръководи-
тели на Годишния акт затваря цикъла на процеса по приемствеността в този етап, за да пре-
мине на следващо ниво в своята непрекъснатост.

На училищен съвет „Приемственост и сътрудничество в обучението начален-среден курс“ се 
отчитат резултатите, отбелязват пропуските и се набелязва пътя за тяхното преодоляване. 
Правят се прогнози на база обективни наблюдения по отношение демографски показатели, възмож-
ности и капацитет на училището и евентуалти трудности. Дават се предложения и разглеждат 
нови идеи. Приема се новия план на работа и се сформира нов екип, който използвайки добрия опит 
на предишния ще търси своите пътища за постигане на успех. Плана за приемственост не е засти-
нал, той е отворен, гъвкав и търпи промяна или обогатяване. 

III. Провокиране на интерес и желание за подкрепа сред обществеността и привличане на учени-
ци в училище; 

Особености на училищните политики са автономност, мобилност, вътрешна кариерна систе-
ма, диалогичност с местната власт, активност при формиране на граждански отговорни членове на 
местната общност. Това предпоставя необходимостта от формиране на публичнозначимо споделя-
не на съществуващи практики в затвореното пространство на триединството: учители – учени-
ци – родители с останалите членове на общността и обществото. Провокиране на интереса и же-
ланието сред обществеността за подкрепа е важен момент в училищните кампании по привличане 
на ученици в училище. Основните фактори, към които се насочват дейностите в тях са родители-
те, учениците, местния бизнес и медиите.

Фигура 3. На урок в 5-ти клас
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1. Родителите мултиплицират публичния ефект. Те винаги са били по- добрите и „надежни ре-
кламни агенти“. Без тяхната, ангажираност училището не би могло да си осигури публична подкрепа. 
Осъзнатата необходимост от диалог между училището и родителите би могло да бъде:участието 
на училищното настоятелство като партньор в различни училищни кампании не само като фи-
нансов донор, така и с идеи за самото им реализиране; своеобразна подкрепа от родителските акти-
ви, които поканени /чрез нарочен форум: отворени врати, кръгла маса или чрез анкетни карти/, ще 
участват в изграждането на вътрешна политика за развитие на училището; ангажираност на ро-
дителите с определена помощ при организиране и провеждане на мероприятия, с което ще помог-
нат за добрия имидж на училището на своето дете; участие в учебния процес – чрез програмите на 
Джуниър Ачийвмънт като доброволци при представяне на темите.

Когато са вътре в събитията родителите виждат децата си в нова светлина, в различна роля, 
а институцията училище – през нов, по-обективен поглед. Това гради доверие и постепенно от 
странични наблюдатели, а често дори и съдници, те се превръщат в надежни съюзници и отговорни 
участници. Благодарствени писма до родителите по повод оказана помощ или успех и активното 
участие на децата им в училищния живот е дребен, но значим жест, с който училището показва, че 
цени своите родители и разчита на тяхната подкрепа.

По-голямата част от бъдещите ученици са обхванати в подготвителни групи. Вниманието на 
училището се насочва към детските градини в борба за родителско внимание. Правото на родите-
ля за избира училище е удобна причина училищата да влязат в повече детски градини и осъществят 
този контакт по начин, коъто те изберат. Удобна и добра практика е предоставяне на навременна 
информация именно там чрез обяви или постери за типове паралелки и класни ръководители. 

Положителна практика в тази насока е организирането от детската градина на открити роди-
телски срещи, на които училищата правят свое представяне. Предварителната подготовка е ва-
жна, особено в условие на конкурентност и наличие на база за сравнение. Една умело изработена, дос-
татъчно информираща и въздействаща презентация, убедително представяне на учителите, пред-
варително изготвени раздавателни рекламни материали /брошури, училищни вестници, емблеми, 
знамена/биха направили добро впечатление и биха изградили положително отношение към училище-
то. Родителите са в позицията на електорат, койо трябва да бъде спечелен интелигентно.

2. Естествен и най-верен съюзник на училището в надпреварата за привличане на публичност са 
неговите ученици./фиг.4/ Тук и сега е мястото и времето, когато те ще докажат своята ангажира-
ност и чувство на съпричастност към училищната общност, своята креативност и конкурентен 
дух, своята отговорност и интерес към извънкласните дейности. А ролята на учителите и учили-
щето е да ги подтикне към това и да им гласува доверие. 

Фигура 4. Учениците-верен съюзник 

А формите са различни: 
  артистичните и творчески изяви : организиране на публични конкурси – за рисунка на асфалт, 
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изложби, специален рекламен брой на училищен вестник, участие и ангажираност в обществе-
ни събития и мероприятия, работа по проекти;

  издаване и разпространение на рекламни материали, които отразят точния облик на учили-
щето;

  създаване на рекламна интернет страница на училището; 
  акцентиране върху доминиращите ценности в организацията: символика /церемонии, ритуали, 

символи; униформи/;
  изграждане на представа за собствената ценност у отделния ученик и налагане на организаци-

онна култура от нов тип характеризираща се с: екипност, отвореност, доверие, делегиране на 
права и подкрепа.

Полезността на тези дейности не се изчерпва само и единствено с поредното извънкласно ме-
роприятие. Самите ученици ще се почувства необходими, важни и значими за своето училище.Те са 
гъвкави и креативни, нестандартни на идеи и неизчерпаеми като енергия. А постигнатият диалог 
между училището като институция и неговите ученици ще се превърне в тарант за настоящи и 
бъдещи успехи 

3.Често пъти очакваният за спонсорство от страна на бизнеса са по- големи отколкото се 
случва в действителност. Много често сме склонни да го упрекнем в лирса на заинтересованост 
и готовност за подкрепа. А може би бизнесът е готов да финансира учебни проекти, стига да бъде 
интелигентно потърсен за тази цел и проектът, който му се предлага, да бъде перспективен. Ако 
съзре потенциала на училището да мисли стратегически и да бъде комуникативни, бизнесът няма 
как да остане пасивен и ще реши да инвестира в образованието. Осигуряването на степендии или 
еднократни годишни награди на изявени ученици и отличници, връзки с фондации, Ротари клуб и биз-
нес-организации са форми на подкрепа и взаимодействие, които не бива да се подценяват.

4. Училището е длъжно да покаже своите постижения и силни страни пред широка публика и 
да спечелят подкрепа от местната и широката общественост при реализацията на важни за тях 
дейности.Тук е мястото и важната роля на „четвъртата власт“ – медиите. Медийното влияние се 
осъществява чрез: 

  училищните медии – радиото, вестникът и училищен интернет-сайт представят визията 
на училището.

  утвърдени печатни и електронни обществени медии- да се привлече интереса им, така, че сами 
да търсят събитията в училище.Училищният вестник/фиг.5/, разпространяван като под-
листник на местната преса е удобен начин за информиране и допускане на широкато общест-
веност в живота на училището; 

Фигура 5. Училищен в. „Щъркелово гнездо“ 
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  пряка реклама, свързана с материалната база, класните и извънкласните дейности, които 
предлага училището се осъществява с брошури, постери, плакети, клипове, дейности с об-
ществена значимост, проекти. Участието на медиите обаче не трябва да се ограничава само 
до отразяването на събития. Привличането им като консултанти при изготвянето на 
училищните вестници, радио или сайт ще ги превърне в преки участници и помощници.

Животът е хубав, когато се променя, а едно училище е добро, когато следва тези промени. Обра-
зованието е път, който се върви търпеливо – стъпка по стъпка. Работата в екип означава синхрон 
и взаимозависимост. Тя е провокирана необходимост и успешно решение. Тя е пътя и средството за 
постигане на целта.Отнема време, за да се сработи един екип. Това е повече дългосрочен проект, от-
колкото седмична цел. Важно е да се направят първо малките стъпки, а големите сами ще дойдат след 
това…И колкото по-рано – толкова по-добре. 

Много са характеристиките на успешното училище и индикаторите на успеха са: входни ресур-
си, размер на класа, дисциплина, възможности за учене и оценка на качеството на обучение, консенсус 
на учителите, съпричастност на ученика, подкрепа от родителите, поддръжка от местните вла-
сти и обществена подкрепа… 

Как да бъдем доброто и ефективно училище? Това не е риторичен въпрос, а добра мотивация за 
сериозна работа на всички, обвързани пряко или косвено в институцията училище. Когато не е само-
цел, а осъзната необходимост и успешно решение резултатът е неизбежен. Дали ще се справим зави-
си от нас. А един от пътищата към неговото постигане е простото решение на задачата 

ПРИЕМСТВЕНОСТ + ПРИВЛИЧАНЕ = УСПЕХ. А Светът Обича Успелите.
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Митко Колев Дерменджиев
СОУ „Любен Каравелов“, гр. Димитровград

ДЕЛЕГИРАНИЯТ БЮДЖЕТ В СОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. ДИМИТРОВГРАД – 
ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

В своята опитно-практическа, организирана форма, икономическата автономия в СОУ „Любен Кара-
велов“ датира от септември 2001 година. Училището е с делегиран бюджет от 2001 година, отначало като 
училище от пилотна община, в която делегирания бюджет в общината се проведе като експеримент. Не-
съмнена е като цяло ползата от въвеждането на тази финансова автономия. Тя подобри значително въз-
можностите на ръководството за по-гъвкаво управление на училището, за подобряване условията на труд 
и за по-добрите изяви на учители и ученици. Делегираният бюджет допринесе за финансово стимулиране 
труда на учителя пряко свързан с дейността му в училище, а така също и за поощряване чрез материални 
награди труда на ученика пряко свързан с дейността му в и извън училище. През десет годишното управ-
ление на училищния бюджет като второстепенен разпоредител, ръководството на училището лавираше 
между правилници, закони и управление на няколко кмета на община Димитровград. Допринесе ли обаче де-
легираният бюджет изцяло за решаване на проблемите в училище и какви трудности се срещат при осъ-
ществяването му? Какво още може да се предприеме за по-успешното му функциониране? 

Основната насоченост на осъществяваните през последните две десетилетия у нас процеси е към 
разширяване и демократизиране на обществото, към изграждането му с модерна пазарна икономика. 

Проблемите на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобиват съществено 
значение за успешното функциониране на всяка една система от икономиката на страната. 
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И в този смисъл би могло да се отбележи, че обликът на училището се определя от съществува-
щите в обществото реалности.Обществените норми и отношения определят и поведението на 
работещите в образователната система.[1]

Демократизирането на обществото ни има множество измерения в различните сфери на об-
ществения живот. Ориентацията към пазарно стопанство с присъщите му социални и икономиче-
ски елементи наложи промени в организацията и управлението на образованието. Недостатъчното 
бюджетно финансиране и слабите страни на механизма на финансиране бяха едни от най-невралгич-
ните проблеми на училищата.

Училището се финансираше от държавния бюджет и от бюджетите на общините (за общин-
ските училища). Отделяните средства бяха крайно недостатъчни и покриваха само част от по-
требностите – ФРЗ. Училището имаше право да си осигурява и допълнителни приходи по наредба 
№6 от 1996 г., но в много общини средствата се изземваха от училищата и у тях липсваше заинте-
ресованост. 

По-голямата част от общинските училища бяха на обединено счетоводство, което не беше 
ефективно и не отчиташе в достатъчна степен нуждите на училищата. Училището не разполагаше 
с повече средства за допълнително материално стимулиране; заплатите на учителите се формираха 
като главно се отчитат три фактора: образование, квалификационно равнище и трудов стаж. Не 
се отчиташе финансово качеството на труда и резултатите – това беше антипазарен механизъм.

Пазарната образователна политика се градеше единствено върху общото състояние и конку-
рентно- способност на конкретното училище, като по този начин се размиваха постиженията и 
недостатъците на отделните учители.

Нямаше механизъм чрез който директорът да влияе върху работната заплата на учителите и 
това естествено водеше до демотивацията им.

Директорът беше разпоредител на бюджета и другите ресурси по ЗНП, но реално това не се осъ-
ществяваше. Разпореждаше се финансиращият орган. Не се обогатяваше, поддържаше и модернизира-
ше материално-техническата база, стипендиите и социалните помощи бяха доста ограничени, без-
платни учебници се осигуряваха само за I ви клас и крайно ограничен брой социално слаби ученици и пр.

Съвременните социално-икономически реалности наложиха нови подходи в развитието на бъл-
гарското училище. 

Укрепване на икономическата самостоятелност, децентрализацията на вземане на управленски 
решения при набирането и изразходването на средствата по бюджетите на училищата и икономи-
ческата автономия в управлението на образователните институции, и субекти, са пряко свързани 
с тези реалности у нас.

Икономическата автономност на училището най-общо може да се характеризира и с неговата 
независимост при избора на поведение, гарантиращо постигане на целите му, и намира израз в сте-
пента на уравновесеност между потребности и обезпеченост с финансови и материални ресурси.

Проведеният през 1998 г. в страната (общините Несебър,Кюстендил,Благоевград и Силистра) 
разширен експеримент по линия на програма „ФАР“ на тема: „ Финансово управление на средното об-
разование „ – (ФУСО) бе насочен да подобри качеството на дейността на училищата. Даде се възмож-
ност, съгласно ПМС №30/09.02.1998 г., на училищата и обслужващите системата на народната про-
света звена в тези общини да съставят и управляват бюджет(делегирани бюджети).

Тази икономическа автономия на училището е насочена към:
  повишаване качеството на обучение;
  устойчивост в развитието на училището;
  прилагане на съвременни, пазарни подходи на организация и управление на ресурсите на учили-

щето;
  увеличаване разходите за издръжка на един ученик;
  повишаване на инициативата, личната ангажираност, мотивация и отговорност на училище-

то за постигане на по-високи резултати; 

Чрез делегираните бюджети се съблюдават следните принципи:
  ясно разделение на отговорностите между училището и финансиращия орган;
  училището само определя приоритетите си;
  училището задържа собствените си приходи;
  училището контролира разходите си и задържа предходния остатък; 
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Реален документален факт за финансово-икономическа автономия в община Димитровград са 
делегираните училищни бюджети.С решение №340/21.12.2000 г. на общинския съвет,(съгласно ПМС 
№30/09.02.1998 г., изм. и доп.в ПМС №91/26.V.2000 г.), от 01.01.2001 г. всички училища в общината пре-
минаха на делегирани бюджети.Всичко това е въз основа на опита на разширения експеримент по ли-
ния на програма „ФАР“.

Делегираните училищни бюджети(ДУБ) в община Димитровград се определят всяка година глав-
но на основата на броя на учениците във всяко училище и тяхната възраст по формула за финанси-
ране съгласно принципите на ДУБ:

– брой ученици;
– сграден фонд;
– специфични фактори – отдалечени училища,малки училища,маломерни паралелки профилирани 

паралелки, чуждо езиково обучение, майчин език.
Сумата на делегирания бюджет включва сумата разпределена по фактора брой ученици и сума-

та за работни заплати, социални осигуровки за ДОО, ПКБ и здравно осигурителните вноски от ра-
ботодателя.

С делегираните на училищните ръководства средства се финансират разходите за целия персо-
нал, за сградния фонд и някои специфични фактори:

  разходи за персонала – изразходват се за заплати, допълнително заплащане за прослужени годи-
ни учителски стаж, ДОО, ПКБ, командировки, здравно осигуряване,стипендии,СБКО,олимпиади;

  разходи за сградния фонд – за поддържане на сградите; разходи за ел.енергия, за поддръжка тери-
торията на училището, за телефони,поща, отопление, охрана, за текущи ремонти;

Делегираният бюджет се разпределя по съответните разходни параграфи от директора и това 
разпределение може да бъде променяно според нуждите на училището при спазването на принципи-
те за законосъобразност,икономичност и публичност.

Изключение от делегираните дейности са:
– капиталови разходи;
– разходи свързани с освобождаване от длъжност или пенсиониране
– транспорт;
– непредвидени разходи;
– застраховка на училищната сграда;
– неразплатени разходи от предходната година;
– резервен фонд.
След десет годишна работа с делегиран бюджет в СОУ „Любен Каравелов“, Димитровград, смя-

там, че ДУБ са положително явление в образователната система свързано с разширяване автоном-
ността на училищата. Положителните моменти при ДУБ са свързани с това, че:

– училището само изготвя и защитава своя бюджет;
има по-голяма обективност и справедливост при разпределение на бюджетните средства по учи-

лищата;
– осигурява се свобода и самостоятелност на директора, и училищния екип да разпределят, и 

оползотворяват училищния бюджет;
– директорите получават по-широк управленски поглед върху нещата;
– адекватно може да се реагира на пазарните условия в образованието;
– създават се възможности за натрупване на собствени приходи т.е. самофинансиране.
След този поглед на дейностите свързани с делегираните бюджети, възникват и редица въпроси, 

евентуалния отговор, на които не може да бъде даден еднозначно. 
По отношение кадровото обезпечаване, не се срещат значителни ограничения като назначава-

не на персонала в училище, но се срещат затруднения в освобождаването му. Все по-актуална става 
необходимостта от усъвършенстване на взаимоотношенията между родители, настоятели и учи-
лищно ръководство за разработване на вътрешни правила (например в Правилника за дейността на 
училището без да влизат в противоречие с КТ и другата нормативна база), които да подпомагат ръ-
ководителят на училищната организация при освобождаване на неефективно работещите учите-
ли. Често пъти компромисите в тази посока рефлектират върху цялостната работа в учебното за-
ведение и качеството на обучението на учениците. За принизяване на дисциплината в училищата и 
качеството на обучението допринася също и „ синдикалното „ управление на някои училищни дирек-
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тори, продиктувано от постоянните им трудови договори и желанието им да има „ тих и спокоен 
„ микроклимат предимно за да нямат „вземане–даване“ с регионалните инспекторати. Не винаги оба-
че тази обстановка е синоним на творческа и ефективна работа.

Известно безпокойство буди все повече открояващата се тенденция за фeминизация на учител-
ската професия, което води да известна психологическа некомфортност сред учениците и цялост-
ния микроклимат в училище. Това е в резултат на сравнително ниското заплащане на учителския 
труд. Въведеното диференцирано заплащане като идея има своите положителни страни. Средства-
та за това обаче вече не са целеви, а са част от субсидията за издръжката на учениците. Изчислява-
нето на тези средства става като определеният годишен размер на средствата за работни заплати 
на целия персонал се умножи с процент в диапазона от 3% до 4%. Това на практика намалява сумата 
за диференцираното заплащане и ограничава възможностите на училищния ръководител за по-осеза-
телно стимулиране на учителския труд. 

Таблица: №1 Най-важните характеристики на финансовата автономия чрез делегиран бюджет
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Напоследък се забелязва тенденцията за административно определяне броя на паралелките за 
прием след седми и след осми клас независимо от интереса на обществото и броя на кандидатите. 
Това обезмисля донякъде работата на училищните ръководства относно създадената вече визия и 
мисия на техните училища, тъи като вече са вложени средства от делегираните бюджети по дей-
ностите за развитието на училището в определена посока. С лека ръка се изтрива дългогодишен и 
упорит труд на учители, настоятелства, и училищни ръководства свързан с оборудване и непрекъс-
нато усъвършенстване на скъпа материално-техническата база, непрестанно увеличаване качество-
то на учебния процес, административно се насочват интересите на обществото в посока против-
на на логиката на пазарната икономика (например силното ограничаване на приема за ученици след 
осми клас в професионалните паралелки на СОУ по специалността „Организатор на малко предприя-
тие“, каквато имаше в СОУ“Любен Каравелов“ и където обикновено за едно място кандидатстваха 
средно три-четири ученици). Необходимо е държавната политика в това отношение да бъде съгла-
сувана и съобразена не само със специфичните особености на отделните райони и общини, но и с ин-
тересите на обществото в областта на образованието, данъкоплатецът да има възможност за по-
голям избор на училище за своето дете, като приемът на учениците да е тясно свързан с логиката на 
пазарната икономика. Ограничаването свободата на избор на учениците и насочването им в не пред-
почитани от тях училища /тъй като все някъде трябва детето да учи/ довежда до негативни после-
дици (отрицателно отношение към учебния материал, липса на мотивировка свързана с посещение-
то на учебните занятия и т.н.). 

Проблемите, които се открояват след близо десетгодишно самостоятелно разпореждане с фи-
нансовите средства и материалните активи на училището са различни. 

I.
Един от тях е липсата на контрол, отчетност и прозрачност при изразходването на средства-

та от делегираните бюджети. Няма разработен механизъм, който да дава яснота за контрола, от-
четността и прозрачността при изразходването на тези средства. Когато директорът е и рабо-
тодател, учителите и синдикатите в училище нямат увереността да участват в процеса за фор-
миране на бюджета и разпределяне на средствата съобразно нуждите на училището. Отчитането 
на всеки три месеца за изразходваните средства се превръща за учителските колективи в досада и 
мисъл, че си губят времето, тъй като не са наясно с процеса и механизмите на делегирания училищен 
бюджет. Хората, пред които се прави тримесечния отчет, не могат да участват реално в планира-
нето и в изразходването на това, което се отчита пред тях.

Има различни предложения за решаването на този проблем. Едно от тях, което заслужава внима-
ние, е в новия Закон за училищното образование да бъде регламентирано към учебните заведения да 
се изградят обществени съвети с участието на ученическите парламенти, представители от учи-
лищните настоятелства, представители от училищните колективи, които като обществени съ-
вети да бъдат обществената съвест и контрола, който трябва да провеждат съгласно правилното 
изразходване на средствата от делегираните бюджети. За съвестта отдавна всичко е казано, остава 
контролът. Ще бъде ли ефикасен той обаче, ако това е осъществи на практика? Ще бъде ли ефикасен 
той, когато в училищните настоятелства обикновено влизат бизнесмени, които са и в бизнес от-
ношения с училището /например извършват текущи ремонти и др./. Ефикасен контрол ще извърши 
ли представителят на учителския колектив, на когото заплатата и работното му място зависят 
от директора на училището? Остават представителите на ученическите парламенти, които оба-
че са зависими и от учители, и от директора, и от представителите на училищното настоятел-
ство защото те са обикновено техните родители. 

Доколко и как може да се реши този проблем? 
Въпреки на пръв поглед негативна нагласа към обществените съвети, ако се разработи адекватен 

механизъм за тяхното участие, могат да дадат съществен принос в управлението на училищните 
делегирани бюджети.

Това може да включва примерно следните дейности:   
Функции на Обществения съвет 
  Общественият съвет  помага при определянето на насоката на развитие и новите важни ини-

циативи на училищната организация 
  Членовете на Обществения съвет  се подбират въз основа на подходящ опит и професионална 

автобиография, за да допринасят с участието си в обсъждането на насоките и инициативите 
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и да имат достатъчно познания, за да преценяват направените предложения.
  Общественият съвет  участва в определянето на мисията и стратегията на училищната ор-

ганизация 
  Общественият съвет  получава доклад от всички основни комисии на училищната организация 

и всеки член има правото да изисква допълнителна информация, ако е необходимо.
  Общественият съвет  договаря схема с ръководството на училището, която показва как ще 

бъде осъществена отчетността на финансовите средства.
  Общественият съвет  получава периодично информация за изпълнението на дейността спря-

мо ключови показатели за училището. Тази информация включва обяснения за по-съществени 
отклонения от набелязаните показатели.

  Обществения съвет е наясно с финансовата обстановка, в която работи училищната организация
  Обществения съвет  преглежда информацията за управление на финансовите средства и на-

блюдава предприетите действия.
  Общественият съвет  периодично бива информиран за използването и управлението на фи-

нансовите средства
  Общественият съвет участва в разработването на вътрешно училищна система и процеду-

ри, чието предназначение е финансовите разпоредби да бъдат спазвани.
  /Финансовите разпоредби създават условия за спазване на сроковете и действията свързани с 

финансирането./ 
  Общественият съвет  трябва да провежда  необходимия дебат по дадени въпроси с чувство на 

отговорност у всеки член 
  Членовете на Обществения съвет  се информират за промените в системата в училището. 
  Публикациите на Министерството на образованието, младежта и науката по проблема ре-

довно се предоставят на членовете на Общественият съвет  с отбелязване на възможните по-
следствия  за училищната организация.

  Всеки път когато се налага, Общественият съвет преразглежда мисията на училищната орга-
низация в контекста на националната образователна политика и пазарните условия и изразя-
ва своето мнение по въпроса.

  Общественият съвет  провежда заседание преди да започне процесът на финансовото плани-
ране, за да обсъди стратегическата насока на училищната организация. Мисията и широките 
стратегически цели се определят на това заседание, а разработването на общия училищен  фи-
нансов план се прави от ръководителят на училищната организация.

Как да се разработи училищния финансов план? 
  Общият училищен финансов план се разработва и актуализира, както чрез вътрешна, така и 

чрез външна информация и критерии.
  Процесът на разработването на финансов плана включва стратегическо ръководство „отго-

ре-надолу“ и осигурява широка ангажираност на училищната общност чрез подаване на инфор-
мация  „отдолу-нагоре“.

  Различните елементи на училищния финансов план се разработват от ръководителят на учи-
лищната организация. Конфликтите се установяват и разрешават – особено тези между же-
ланията и финансовите възможности, целите да бъдат съобразени с наличните ресурси.

  Целите на училищната организация се събират и подреждат по важност, според стратегиче-
ската насока на училището

  Целите се преразглеждат в светлината на наличните средства и финансови ограничения
Как Общественият съвет  наблюдава осъществяването на  финансовия план?
  Измерителите на ефективността и критериите за успех са заложени в финансовия план на 

училището. Те са ясно поставени, измерими, постижими, реални и навременни.
  Резултатите от наблюдението, в съответствие с измерителите на ефективността в един-

ния училищен финансов план, се представят пред Обществения съвет  на всеки три месеца.
  Когато резултатите от наблюдението показват отклонение от целта, Общественият съ-

вет  предлага какви действия трябва да се предприемат и търсят съгласието на директора на 
училището.

  Възникващите от такова наблюдение планове за действие се включват в докладите до Педаго-
гическия съвет на училището.
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Каква е процедурата за възлагане на дейности, които не са включени в финансовия план и на каква ба-
за се разпределят средства за тях?

  Ръководителят на училището   реагира на възможностите и непредвидените обстоятелства, 
които изискват предприемането на действия и които не са включени в текущия финансов 
план. За да може да реагира, той трябва да е наясно с:

  равнището на всяка инициатива, е невъзможна без одобрението на Обществения съвет  
  чия е отговорността и кой се отчита за всяка подобна инициатива
  кога е допустима нова инициатива, която не е част от финансовия план.

Как Общественият съвет  гарантира, че средствата на училището се управляват добре, контроли-
рат и защитават? 

  Всички приходи и разходи са отговорност на училищния ръководител и счетоводителя.
  Бюджетите са съставени така, че да позволяват редовно наблюдение.
  Информацията за нуждите на управление на финансовите средства включва проектираните 

разходи до края на учебната година .
 

Как директорът на училището и Общественият съвет гарантират, че информацията за приходите 
и разходите е прозрачна и достига до тези, за които е предназначена? 

  Мисията на училищната организация и финансовите планове и политика са достъпни за всич-
ки членове на училищната общност, комуникацията протича  чрез локални мрежови вътреш-
но училищни системи (като Интернет).

  Директорът на училището създава условия за съществуването на ефективна структура за 
разпространение на информацията в училищната организация.

  Ефективността на комуникацията се определя посредством оценки от  всички членове на учи-
лищната общност.

  Стратегията за комуникация включва механизми за информиране на членовете на училищната 
общност за ролята на Общественият съвет  и за обратната връзка с него.

  В организационната структура е вградена интегрирана система за колективно информиране  и 
обмен на мнения в течение на цялата  година.

II.
След цялостното въвеждане на делегираните бюджети в страната през 2008 година освен от фи-

нансов характер, се откроиха и редица други проблеми. Един от тях е свързан с дефиницията „Пари-
те следват ученика“. Тя постави редица въпроси и впоследствие се обособиха специфични проблеми 
породени от на пръв поглед „здравословната“ конкуренция между училищата.В момента бюджетът 
на едно училище се оформя основно от броя деца, които го посещават. Съответно от това зависи и 
заплатата на служителите в него. Директорите разполагат с правомощия, съизмерими с тези на ме-
ниджърите в частните фирми– назначават и определят заплатата на учителите, имат право на из-
ползване на училищната база за реализиране на финансови приходи. Според концепцията на делегира-
ните бюджети, конкуренцията между училищата би трябвало да повиши качеството на образова-
нието на децата и да прочисти образователната система от учители попаднали случайно там. Ка-
то резултат от демографските и икономическите промени, ситуацията след въвеждането на деле-
гираните бюджети е доста различна в големите градове и в останалата част от страната. В големи-
те градове, където броят на децата се запази и дори увеличи през последните години, конкуренция-
та не е толкова изострена. В малките градове ситуацията обаче е друга. Конкуренцията като нача-
ло е явление ускоряващо развитието и качеството на процесите. Това важи за икономиката с пълна 
сила. Но в консервативната образователна система нещата стоят малко по- различно. В Димитров-
град конкуренцията между училищата е доста силна. Поради различни причини, децата в града по-
стоянно намаляват и дефиницията „Парите следват ученика“ тук е водещо мото в действията на 
училищните ръководства и колективи.Повечето от учителите в града са сравнително възрастни, 
много са завършили и започнали работа още по времето, когато не съществуваше проблемът с липса-
та на ученици. Това са хора, които нито могат лесно да се преквалифицират, нито лесно да се премес-
тят в някой голям град, където се намира повече работа за учители. Въпреки, че от университетите 
почти не идват млади хора пожелали да станат учители, учителските места намаляват непрекъс-
нато. Това изостря конкуренцията, както между училищата, така и между преподавателите. Каза-
но иначе, това обръща хората едни срещу други. Директорите на училищата в общината също след-
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ват тази логика. Защитавайки училището си, те също често застават един срещу друг пренебрег-
вайки добрия тон.Учителите в едно и също училище се надпреварват да се докажат пред директо-
ра и пред родителите понякога не по съвсем приемлив начин.Този процес е толкова по-силно изразен, 
колкото по-малки са децата. Често, при „набирането“ на първокласници, началните учители обика-
лят домовете от врата на врата, за да обяснят на родителите, че те и тяхното училище са по-до-
бри от останалите. Понякога, а може би и по-често, детските градини сключват неофициални спо-
разумения с дадено училище, което да се рекламира пред родителите и децата с приоритет. Съот-
ветно, когато учителите от друго училище дойдат, за да го представят, директорите на детска-
та градина претупват мероприятието или по различни причини не го провеждат. Това с пълна сила 
важи и за приема след седми и осми клас. Как тази борба за оцеляване обаче рефлектира върху възпита-
нието на децата? Отговорът е еднозначен. Що се отнася за делегирания бюджет – той също „стра-
да“. В стремежа си да привлекат повече ученици, училищата харчат големи суми за разточителни ре-
кламни кампании. Освен това често се правят излишни разходи за да се финансират шумни меропри-
ятия приличащи вниманието, но не допринасящи повече за обучението и възпитанието на децата. 
На фона на тези събития често могат да се видят класни стаи, които се нуждаят от елементарен 
ремонт и освежаване. Да не говорим за оборудването на кабинети. В стремежа си да привличат деца, 
директорите понякога поставят обучението им на по-заден план, разчитайки на рутината и въоб-
ражението на учителя. 

Други невралгични точки свързани с прилагането на делегираните бюджети са обособените на сче-
товодства в отделните училища, които донякъде допринесоха за оскъпяване на управленския процес. 

Липсата на икономическа компетентност на ръководствата особено в малките училища, къде-
то директорът се грижи за всичко и няма икономически помощник, също е проблем. 

Съпротивата на общините свързана с носталгията по средствата от образованието, които 
доскоро напълно управляваха, все още продължава.

Проблемът с „нетрадиционната“ конкуренция между училищата в нашия град може да бъде ре-
шен чрез посредничеството на общината. Необходимо е училищата в общината да съгласуват учи-
лищната си политика за привличане на ученици. Всяко училище въз основа на своите силни страни да 
предлага определени дейности, профили и специалности. Така вместо дублиране, ще се даде възмож-
ност за разнообразяване на предлаганите възможности за обучение на учениците. Местоположени-
ето на училищата, които имат само начален и прогимназиален етап в общината, от само себе си 
предполага известно райониране, като родителите, разбира се, си запазват правото да преместят 
детето си, ако съответното училище не отговори на техните очаквания. 

В каква посока още би трябвало да се положат усилия за подобряване на състоянието на училища-
та в рамката на ДУБ ? Как да се преодолеят недостатъците във несвоевременното финансиране тъй 
като се разпределят наличните, а не необходимите средства, има ли допълнителни резерви за подо-
бряване на финансовото състояние на училищата?

Автономната принципност на делегираните училищни бюджети дава право на избор на поведе-
ние на училищните ръководства при набиране, изразходване и отчитане на собствени приходи. 

Самофинансирането на училищата чрез реализиране на собствени приходи е един от начините 
да се подпомогне училищния бюджет за посрещане на малки по размер, но неотложни разходи свърза-
ни с поддръжка на техника, закупуване на канцеларски материали, финансово осигуряване на състеза-
ния на училищно ниво, поощряване на ученици за постигнати резултати в учебната дейност и пр.

Така могат да постъпят средства от:
  наеми на училищни терени(физкултурен салон, класни стаи и др.);
  рента от земи (ако училището има);
  от продажба на стоки и услуги получени в процеса на обучението;
  от изложби, концерти, реклами.

Други начини да постъпят средства са и:
  участие в различни международни образователни проекти и програми;
  средства от физически и юридически лица като дарения, помощи и пр.;

Всичко това дава ясна представа, че делегираните бюджети дават достатъчно възможности за 
финансова-икономическа автономност на училището.

Но както се спомена по-горе финансирането на училищата е свързано с наличните средства в об-
щината, а това неминуемо води до нарушаване на един от основните принципи на ДУБ, че училището 
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контролира разходите си и задържа предходния остатък. Не могат да бъдат реализирани икономии или 
натрупване на средства след като кредита свързан с бюджета на училището не е приведен 95-100%. То-
ва поставя под съмнение икономическата автономност на делегираните училищни бюджети и пораж-
да тревога за нормалното функциониране на училищата. Големите задачи, които си поставя нашата 
образователна система в настоящия момент, като че ли не могат да бъдат пълноценно реализирани.

Обществото ни реши един от големите си проблеми – финансиране на здравеопазването в стра-
ната чрез здравноосигурителна каса. Доброто образование не е по-малко ценно от здравето на хора-
та. Този кардинален проблем свързан с финансирането на средното образование у нас може да се реши 
аналогично чрез създаване на ОБРАЗОВАТЕЛНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, която с годините да акуму-
лира достатъчна средства за нормалното функциониране на училищата.Чрез личните постъпления 
на всеки от нас, справедливо ще бъде финансирана една дейност, която е в основата на всяко едно раз-
вито и цивилизовано общество – доброто образование.

Литература:
1.  Новев, Здравко и др. „Иновации в управлението на образованието и училището“, С., 1999, На-

ционален институт по образование на МОН, стр. 201.
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

В статията се представя разпределена eLearning среда, наречена Разпределен център за електронно 
обучение (DeLC – Distributed eLearning Center). Средата има мрежова структура, която се състои от раз-
нообразни възли, които доставят eLearning услуги и електронно съдържание. Образователните възли под-
държат мобилен и фиксиран достъп до информационните ресурси. Представен е прототип под формата 
на образователен портал за средното училище. 

1. Въведение 
В следващите години все по-голямо значение ще имат системи, използвани от големи групи по-

требители, като напр. социални мрежи, електронно правителство, електронно здравеопазване. Съ-
щевременно с това се променя характерът на глобалната мрежа. В нея се включват като равностой-
ни участници предмети от реалния свят, снабдени с необходимите сензори и ефектори. Околната 
среда вече не се разглежда като статична, пасивна и дематериализирана, а по-скоро като активна и 
динамична, подлежаща на идентифициране и разпознаваемост. Променя се също характерът на рабо-
тещите в такива условия екипи. Те са предимно виртуални, съставени от равнопоставени участни-
ци, независимо от това, дали са хора или изкуствени артифакти, с разпределени отговорности и ин-
телект. Така, основната цел на екипа ни е провеждане на изследвания и търсене на решения за подхо-
дящи софтуерни архитектури, осигуряващи оперирането на такива виртуални екипи. За ефектив-
на поддръжка на виртуалните екипи са необходими мощни и динамични архитектури, доставящи 
интерактивна, реактивна, проактивна и персонализирана доставка на електронни услуги (ще ги на-
ричаме контекстно-зависими и адаптивни архитектури).

Интерактивността подобрява използваемостта на средата, като доставя диалогови форми за 
взаимодействие между средата и потребителите. Посредством обратна връзка интерактивната 
среда позволява на потребителите (в случая обучаемите и обучаващите) да експериментират с раз-
лични концепции, теоретични модели и подходи. Персонализацията способства за ефективно из-
ползване на информационните ресурси в зависимост от индивидуалната квалификация, способно-
сти, желания и интереси на обучаемите. Проактивността подобрява ефективното използване на 
информационните ресурси и дружелюбността към потребителите, като средата може да се акти-
вира по собствена „инициатива“ и да взема самостоятелни решения „от името на потребителя“. 

Една подходяща за приложение на контекстно-зависими и адаптивни архитектури област е 
електронното обучение. В последните години в университети и средните училища все повече на-
влизат информационните и комуникационните технологии, под формата на специализирани за обу-
чение платформи, системи и отделни програмни инструменти (напр. Moodle [4], Blackboard [5], 
Desire2Learn [6], ATutor [3], LON-CAPA [7]). 

Следвайки световната тенденция във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на 
Пловдивския университет се изгражда Разпределен център за електронно обучение (DeLC) [11,12]. 
DeLC е отворена мрежова разпределена инфраструктура, състояща се от отделни образователни 
възли (сървъри). 

В публикацията представяме един от възлите на DeLC, наречен Интелигентен и информационен 
образователен портал (ИИОП), разработван в рамките на проект, финансиран от Фонд „Научни из-
следвания“. Във втория раздел е дадена общата инфраструктура на DeLC. В третия раздел предста-
вяме ИИОП. В четвърти раздел се дискутира разширение на портала с интелигентни компоненти, 
наречени асистенти. 

2. Разпределен център за електронно обучение (DeLC)
DeLC е отворена мрежова инфраструктура, където възлите са интелигентни хранилища за дос-

тавка на електронни образователни услуги и електронно учебно съдържание. Възлите моделират ре-
ални образователни единици (лаборатории, катедри, факултети, колежи или университети), пред-



147

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

лагащи пълен или частичен цикъл на обучение. В зависимост от вида на достъп до услугите и съдър-
жанието възлите могат да бъдат с фиксиран и мобилен достъп. Спрямо предназначението те са:

  Базови – оперират самостоятелно като доставчици на услуги и съдържание.
  Помощни – прозрачни за потребителите, доставящи помощни средства и информационни ре-

сурси за други възли.
  Специализирани – видими за потребителите, доставящи специализирани средства и съдържа-

ние за конкретна приложна област.
Възлите могат да образуват по-сложни структури, познати като клъстери. Клъстерите се съз-

дават динамично, като виртуални организации, в зависимост от заявките на потребителите към 
системата. След изпълнение на заявка обслужващият клъстер се разпада.

В актуалната версия DeLC включва университетски образователни възли и образователни въ-
зли за средното училище (Фиг.1). За подпомагане обучението във Факултета по математика и ин-
форматика (ФМИ) на Пловдивския университет са изградени два базови възли. Единият предоста-
вя архитектура за ефективен мобилен достъп до услуги и информационни ресурси посредством ин-
телигентни безжични точки на достъп (наричани Information Stations – ISs), разположени около сгра-
дата на университета [2]. Вторият възел е с фиксиран достъп, реализиран като образователен пор-
тал [13]. Към образователния портал се разработват специализиран и помощен възел. Специализи-
раният възел (възел „СТ“) ще подпомагане обучението по дисциплината „Софтуерни технологии“ 
[16]. Помощният възел (възел „AV“) е предназначен за доставка на интелигентни компоненти, под-
помагащи образователните услуги, доставяни от образователния портал. Възелът се изгражда ка-
то агентно-ориентиран сървър, наречен Agent Village (AV) [14]. Върху сървъра се разполагат интели-
гентните агенти (асистенти), които при необходимост ще „съветват“ портала – по негова заявка 
или по тяхна „инициатива“. Тестовият клъстер е отворена инфраструктура, която предлага услу-
ги за електронно тестване, с възможност за частична и автоматично контролирана интеграция, в 
рамките на предварително дефинирани виртуални структури. Клъстерът може да се разглежда ка-
то един нов подход за мрежово базирано електронно тестване, където взаимодействат физически 
разпределени интерактивни и кооперативни единици, помощни средства, обучаеми, обучаващи и ад-
министратори [9].

За използване в средното училище е разработен образователният портал на СОУ „Хр. Смирнен-
ски“, гр. Брезово [8]. Порталът подпомага различни форми на обучение – като допълнително дидак-
тическо средство при класическата дневна форма на обучение, при дистанционно и самостоятел-
но обучение на ученици със специфични образователни потребности, за подпомагане на учениците 
при самостоятелното усвояване на учебния материал по различни учебни дисциплини. Поддържат 
се електронни пакети по различни учебните предмети (напр. „География на България“, „Български 
език“, „Дискретна математика“, „Български фолклор“, „История“). Освен това порталът предоста-
вя допълнителни услуги, като напр. специализирана секция за зрелостници, виртуален пътеводител 
из древния свят, географски справочник, тракийска цивилизация, фолклорни области в България, ром-
ски традиции и фолклор, обучение посредством игри. Специализираният възел „CA“ е предназначен за 
изучаване и идентифициране на креативното мислене и действие на обучаемите. Възелът е адапта-
ция на средата Creativity Assistant, разработена в Де Монтфорт университета, Лестър [17]. Възелът 
[1] е програмна среда за събиране и съхраняване информация за настроенията и действията на обуча-
емите в процеса на усвояване и прилагане на знания. Събраните данни се представят в структури, 
наречени „карти на креативност“ (Creativity Maps). Разработва се концепция за откриване и използ-
ване на подходящи анализатори на картите на креативността. 

Изграждането на конкретните образоватени възли отразяват степента на получените във вре-
мето резултати от научните изследвания за създаване на контекстно-зависими и адаптивни архи-
тектури. Изграждащият се в момента нов възел, наречен Интелигентен и информационен образо-
вателен портал (ИИОП), отразява актуалното състояние на концепцията за образователни възли. 

3. Еволюционно прототипиране и смесени форми за обучение
Изграждането на DeLC, като среда за електронно обучение с контексно-зависима и адаптивна 

архитектура е сериозно предизвикателство [15]. За реализиране на средата използваме еволюционно 
прототипиране, което предполага поетапно, итеративно и инкрементално разработване на отво-
рена архитектура на DeLC. Първоначално средата осигурява необходимата за обучението функцио-
налност, като в следващите версии се разширява и усъвършенства към такава, с възможности за ин-
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терактивна, реактивна, проактивна и персонализирана доставка на образователни услуги. 

Фигура 1. Инфраструктура на DeLC

За оценка и подобряване на еволюционното прототипиране междинните резултати се прилагат 
в реален образователен процес. Достигнатото ниво на този процес позволява поддържане на смесени 
форми за обучение (blended learning), използвани в ИИОП. 

4. Архитектура на ИИОП
ИИОП се разработва като адаптация на възела „ОП DeLC“ (Фиг. 1). Архитектурата включва три 

базови слоя:
  Потребителски интерфейс.
  Образователни услуги.
  Дигитални библиотеки. 

В съответствие с теоретичния модел (Фиг. 2) електронната информация се поддържа под фор-
мата на информационни обекти, където всеки обект се представя като двойка от структурна еди-
ница съдържание и профил. Информационни обекти могат да бъдат уроци или отделни техни части, 
въпроси, тестове, услуги, потребители и т.н. Всеки профил е множество от атрибути и техните 
кореспондиращи стойности. 

Фигура. 2. Основни понятия на модела

Логически информационните обекти са обединени в групи, които се съхраняват в цифрови хра-
нилища за данни, наречени дигитални библиотеки. В портала се изграждат следните дигитални биб-
лиотеки: „Електронни уроци“, „Въпроси“, „Шаблони за електронни тестове“. 

В средния слой порталът поддържа различни образователни услуги, опериращи върху библиоте-
ките. За използването на тези услуги портала са дефинирани образователни сценарии [10]. В зависи-
мост от предназначението си услугите могат да бъдат: 

  Услуги за подготовка, организация и планиране на учебния процес. 
  Услуги, директно поддържащи учебния процес – в тази група се причисляват услуги като елек-

тронни уроци, електронно тестване, online и offline консултации. 
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  Услуги за протоколиране и документиране на учебния процес – тези услуги поддържат автома-
тично генериране на документите, протоколиращи учебния процес, като напр. изпитни про-
токоли, ученически бележници, лични бележници на учители и архив. 

В зависимост от потребителя, за който са предназначени услугите са класифицирани в три ка-
тегории:

  Услуги за обучаеми – предназначени са предимно за учениците, използващи портала. Те включ-
ват услуги за достъп до предварително създадено електронно съдържание, за полагане на елек-
тронни тестове по изучаваните предмети, за преглед на индивидуалните бележници, за рабо-
та с индивидуалните планове и календари. 

  Услуги за учители – обикновено това са различни редактори за работа с дигиталните библио-
теки. Посредством тези услуги учителите могат да създават хранилища от тестови въпро-
си, които впоследствие могат да се използват за специфициране на шаблони за електронни те-
стове. Други услуги подпомагат учителите при оценяване на тестовете и изготвяне на необ-
ходимите статистики, автоматично генериране на изпитни протоколи и нанасяне на оценки-
те в ученическите бележници. 

  Услуги за администратори – предназначени са за управление, конфигуриране и планиране на 
учебния процес. Администраторите отговарят за задаване на потребителски роли, права за 
достъп до електронното съдържание и услугите. 

Задачата на интерфейсния слой (Фиг.3.) е да предостави индивидуализирана визия на средата, в 
зависимост от профила на потребителя. За целта се поддържа модел за персонализация, включващ 
три нива.

Първото ниво е класификационна схема на потенциалните потребители на портала. Схемата се 
подготвя от администраторите на портала, като се специфицират:

  Роли – използват се за определяне правата в портала, в организацията или в общността. Чле-
нове на една роля могат да бъдат потребители, потребителски групи, общности или органи-
зации.

  Организации – това се йерархии от потребители. Съществува специален тип организация, на-
речена „локация“, която дефинира обичайното местонахождение на потребителите.

  Общности – това са групи потребители с общи интереси. Съществуват три типа общно-
сти: отворени, ограничени и скрити.

Потребителите могат да бъдат обединени в потребителски групи и могат да принадлежат към 
една или повече организации. Организациите могат да бъдат групирани в йерархии. Потребителите, 
групите и организациите с общи интереси принадлежат към една общност.

Второто ниво на персонализацията е поддръжка и управление на потребителски профили. При ре-
гистрацията, на всеки нов потребител автоматично се генерира потребителски профил. В съответ-
ствие с профила потребителят се класифицира и му се присвояват съответните права за използване 
на портала. Профилите могат да бъдат актуализирани, разширявани или изтривани статично (с по-
мощта на специализиран редактор) или динамично (с помощта на специализиран софтуер).

Третото ниво на персонализацията се поддържа при предоставяне на електронни услуги. Ще по-
сочим три примера – електронно тестване, индивидуални календари и електронен ученически бе-
лежник. Електронното изпитване е индивидуално – по време на изпита за всеки ученик услугата ге-
нерира персонален тест, използвайки предоставен от учителя еталон. Всеки потребител на порта-
ла може да използва индивидуален календар, както и свързана с него персонална система за предупреж-
дения и напомняния. В зависимост от класа услугата включва автоматично в календара съответна-
та учебна програма. За учениците, работещи с портала, се генерират индивидуални ученически бе-
лежници, където след оценяването на електронните тестове автоматично се записват получените 
оценки. Учителите могат също да нанасят „ръчно“ (чрез специализиран редактор) оценки и комен-
тари към тях в бележниците.

Разработва се разширение на модела с нови нива на персонализация, където ще бъдат използвани 
потребителски модели, модели на изучаваните предмети и педагогически модели.
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Фигура .3. Образователен портал

5. Разширена архитектура на портала
Представената в предишната точка портална архитектура предоставя възможности за инте-

рактивна и персонализирана доставка на образователни услуги и електронно съдържание. Същевре-
менно се търсят нови подходи за усилване ефекта от тези свойства. В тази точка ще разгледаме на-
кратко някои от идеите ни за осигуряване на проактивност на предложените среди за електронно 
обучение. Проактивност означава средата да може да оперира „от името на потребителя“ и да се 
„самоактивира“, когато „прецени“, че е необходима нейната намеса. За целта разработваме нова, раз-
ширена архитектурата на портала, в която ще бъдат разработени интелигентни компоненти (аг-
енти), наречени „асистенти“. Асистентите няма да бъдат интегрирани в съществуващата пор-
тална архитектура, а ще „населяват“ новоизграждащ се агентно-ориентиран сървър. При необхо-
димост порталът може да се обърне към асистентите за помощ и обратно – когато един асистент 
прецени, че трябва да се извърши определено действие, ще търси връзка с портала. Планираме раз-
работването на два типа асистенти. Персонални асистенти, видими за потребителя интелигент-
ни агенти, които ще могат да оказват индивидуална помощ на потребителите при използването на 
средата за електронно обучение. Оперативни асистенти, невидими за потребителя, които са в със-
тояние да взаимодействат с услугите и да оказват специализирана помощ при решаване на специфи-
чен проблем. Освен доставяне на проактивност, асистентите ще подобрят интерактивността и 
персонализацията на доставката на електронни услуги и електронно съдържание.

6. Заключение 
Порталът ИИОП разширява DeLC, като добавя средства за подпомагане смесено обучение в сред-

ното училище. Порталът се подготвя за апробация в избрано СОУ от следващата учебна година. Ре-
ализиран e също първият интелигентен помощник, който ще подпомага учителите при оценяване на 
отворени въпроси от тестовете. 

Авторите изказват своята благодарност на Фонд „Научни изследвания“ за финансовата подкре-
па (проект ИО-01/2006).
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В статията се представят резултати от дидактически изследвания, свързани с използване на ИКТ в 
образователни технологии за развитие на обобщени познавателни умения у студентите по физика. В съ-
държанието на статията се разглеждат онтодидактически технологии в конструктивистки аспект и 
тяхното използване в процеса на развитие на тези умения при изучаване на университетския курс „Ди-
дактика на избираемата подготовка по физика“. Представена е учебна програма на курса и конкретни 
примери за използване на ИКТ в съответните онтодидактически технологии.

 1. Въведение.
При решаване на различни научни проблеми в обучението по физика могат да се използват раз-

лични научни подходи. В нашите изследвания приоритет имат системно-структурният и струк-
турно-функционалният подход поради естеството на изследваните проблеми в областта на дидак-
тика на физиката. Също така от гледна точка на педагогиката вниманието ни е насочено към ком-
петентностния подход, който е тясно свързан с резултатите от обучението по физика. Този под-
ход предполага постепенно създаване на условия за усвояване от учащите се на система от компе-
тенции, жизненно важни за ефективна дейност в условията на съвременното информационно об-
щество. Компетентностният подход е в основата и на образователните технологии, които имат 
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за цел да улеснят образованието и да повишат неговата ефективност. В класификациите по да-
ден признак се разграничават няколко вида образователни технологии, сред които: технология на 
поетап но формиране на умствени действия по теорията на Галперин, технология на проблемно обу-
чение, технология на модулно обучение, технология на компютърно-базирано обучение и др. В учеб-
ния процес се използват педагогически технологии, за които в научната литература съществуват 
различни дефиниции. Сред тях интерес за нас представляват онтодидактическите технологии, в 
които може да се осъществи връзка между дидактика, методика на обучение и физиката като наука.

Бързото развитие на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и ма-
совото им разпространение в различни области на нашия живот доведе до коренна промяна на ин-
формационната среда и до възникване и развитие на общество наречено информационно. В условията 
на такова общество естествено се появяват различни хипотези и прогнози за характера на образо-
ванието, за създаване на нови образователни парадигми, за предимствата и недостатъците при ин-
тегриране на ИКТ в процесите на преподаване, учене и педагогическо взаимодействие. ИКТ създават 
много добри условия за масовизиране на образованието чрез т. нар. дистанционно обучение, включи-
телно и електронно обучение, където основна роля играят информационно-образователните тех-
нологии.

В настоящата работа, като се отчитат общотеоретичните положения за връзките между 
конструктивизма и информационно-образователните технологии, се представят резултати от 
дидактически изследвания, свързани с използване на ИКТ в онтодидактически технологии за разви-
тие на обобщени познавателни умения у студентите по физика. Разглеждат се някои възможности 
за използване на реални и виртуални физични лаборатории в обучението по физика, като внимани-
ето е насочено към мястото и ролята на учебния физичен експеримент при развитие на обобщени 
познавателни умения у студентите.при изучаване на университетския курс „Дидактика на избира-
емата подготовка по физика“.

2. Конструктивистки подход в обучението
Известно е съществуването на няколко парадигми на учене, които оказват своето влияние как-

то върху дизайна на конкретните информационно-образователни технологии, така и върху обуче-
нието като цяло. Тези парадигми определят начините за интегриране на технологиите в информа-
ционно-образователната среда, и особено в различните видове електронно обучение.[6]. В съвремен-
ното образование съществено място заема парадигмата, в която конструктивизмът се разглежда 
като философия на образованието. „Конструктивизмът не е знаене за света, а конструиране на све-
та. Пет са основните теми, показващи разнообразието на теориите, поддържащи конструктивиз-
ма.<...> С различен език и терминологични предпочитания конструктивистите предполагат, че те-
зи теми са диалектически свързани в потока на човешкото развитие като сложно самоуправлени-
е на отношения“[12]. По отношение на обучението, може да се обобщи, че “The Constructivist Learn-
ing Model (CLM) – конструктивисткият модел на учене, се основава на теорията, че хората се учат 
най-добре чрез активно изграждане на собствените си знания.<…> В CLM се вярва, че знанието е лич-
но и контекстуално. От това следва, че:

  познанията не могат да се предават от човек на човек пряко;
  обучаемият ще изгради свои собствени знания с помощта на собст-вения си опит;
  познанията на всеки човек са уникални;
  познанията се потвърждават чрез социалното взаимодействие и приложението им в реалния 

свят.
Фазите на конструктивисткото учене са най-малко три:
  изясняване на съществуващите знания (стъпка 1);
  определяне, приемане и разбиране на новата информация (стъпка 2);
  утвърждаване и използване на новите знания (стъпка 3)“[12].

При реализирането на информационно-образователните технологии трябва да се отчитат и 
някои основни принципи на обучението в конструктивизма, като:

  „Обучението е социална дейност;
  Ученето е контекстуално, ние не се учим от изолирани факти и теории;
  Не е възможно да се усвоят нови знания без да се използва някаква структура; разработена от 

предишни знания и конструкции;
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  Мотивацията е ключов момент в обучението;
  Осигуряване на време за изследване и ангажиране;
  Оценяването да е част от обучението“ [12].

Когато говорим за конструктивизъм би трябвало да отбележим и някои критики като:
  „Използването на трудовете на Виготски и Пиаже и тяхното тълкуване често пъти е повърх-

ностно.
  При конструиране на новите знания съществено значение имат усвоените преди това знания 

и умения на обучаемите. Ако обаче тези предварителни знания са грешни, то има опасност но-
вото знание да се изгради в погрешна насока и да се конструира погрешно схващане.

  Изискванията за „откриване“ и „изграждане на нови знания“ са неясни, често пъти неуправля-
еми. 

  Когато обучаемите са поставени в ситуация да преоткриват новото знание, те могат да го 
открият, но не винаги могат да го използват в по-нататъшната си дейност.

  При използване на работа в екип или групова работа в процеса на обучение има опасност по-ак-
тивните и комуникативни обучаеми да доминират в оформянето на общото заключение.

  Инструментите за контрол и оценка са несигурни и често пъти субективни.“[12]

3. Информационно-образователни технологии 
Методологичните аспекти на интегриране на ИКТ в образователен контекст способстват за 

създаване и развитие на нова методология на обучението, свързана с електронното обучение[6] и с 
дистанционното обучение в по-широк смисъл[7], в която съществено място заемат информацион-
но-образователните технологии. Чрез използване на ИКТ в обучението съществуват различни въз-
можности за провеждане на обучението на разстояние, т.е. между преподавателя и обучаемия може 
да съществува дистанция. Този вид обучение е прието да се нарича дистанционно, а технологиите в 
него – дистанционни образователни технологии. Съществува много и разнообразна литература по 
тези въпроси, както и различни мнения и определения за отделните понятия в тези технологии. Ние 
се спряхме на една от многото дефиниции, а именно:„Дистанционното обучение е синтезирана, ин-
тегрална, хуманитарна форма на обучение, базираща се на използване на широк спектър на традици-
онни и нови информационни технологии и техническите им средства, които се използват за доста-
вянето на учебния материал, за неговото самостоятелно изучаване, за организиране на диалога меж-
ду преподавателя и обучаемите, когато процесът на обучение не е критичен към тяхното разполо-
жение в пространството и времето, а също така и към конкретното учебно заведение“[7].

Като основни дистанционни образователни технологии се разграничават: кейс-технология, ин-
тернет технология, телекомуникационна технология.

  Комплексните кейс-технологии са основани на самостоятелно изучаване на различни учебно-ме-
тодически материали (печатни и електронни), които се предоставят под форма на кейс на 
обучаемите, като съществена роля имат присъствените занятия (лекции, семинари, тренин-
гови и игрови форми, консултации, контрол и проверка на знания и умения). На тези занятия 
съществено внимание се отделя на активната работа на обучаемите в групата със специал-
но подготвени преподаватели-тютори. Всеки кейс представлява програмнометодически ком-
плекс, в който материалите са свързани като едно цяло. Тези учебни материали се отличават 
със своята интерактивност, която стимулира самостоятелната работа на обучаемите. Чрез 
този тип технологии се цели да се запазят и използват възможностите на традиционните ме-
тоди на обучение [7].

  Интернет технологиите (компютърни технологии в мрежа) се характеризират с разнообраз-
ното използване на компютърно обучаващи програми и електронни учебници, до които обуча-
емите имат достъп чрез интернет или локални компютърни мрежи. Ролята на присъствени-
те занятия тук е съществено по-малка, защото се използват предимно индивидуални компле-
кти от учебно-методически материали или различен вид информационни носители. Тъй като 
все пак има и присъствени учебни занятия, може да говорим за комплексни (хибридни) техноло-
гии с преимуществено използване на електронни учебници и обучаващи програми, предоставе-
ни с помощта на компютърни мрежи [7].

  Телекомуникационните технологии са базирани на телевизионни мрежи и спътникови канали за 
предаване на данните, в основата на които е заложен модулният принцип, според който учеб-
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ните дисциплини са разделени на затворени блокове, в които са предвидени контролни меро-
приятия. Във всички учебни центрове се използва еднаква образователна технология, а за от-
делните дисциплини са разработени съответни стандарти [7].

4. Онтодидактически технологии в обучението
Информационният бум в резултат на бързото развитие на науките и необходимостта да се 

включат съвременни научни знания в учебното съдържание на различни учебни дисциплини са при-
чина за появата на нова, относително самостоятелна, но актуална област в педагогическите нау-
ки наречена онтодидактика. Нейната особеност се състои в анализа и преструктуирането на науч-
ното съдържание на учебните дисциплини по същество, но в съответствие с конкретни дидакти-
чески цели, което да позволи включването на научни знания от съвременното развите на конкрет-
ните науки. 

В онтодидактиката разглеждането на взаимоотношенията и взаимодействията между дадена 
наука и съответна учебна дисциплина заемат централно място. Взаимните връзки и отношения мо-
гат да се представят със следната схема

наука <> учебна дисциплина <>обучение.
Известно е ,че всяка конкретна наука има свое съдържание, система, структура и логика. Всяка 

учебна дисциплина има същите компоненти. Онтодидактиката се занимава с трансформация на на-
учните знания и закономерности на дадена наука и тяхното превръщане с помощта на нова струк-
тура в съдържание на учебната дисциплина. Това означава, че е необходимо да се търси оптимално съ-
отношение между наука и учебната дисциплина, между класически и нови методи на обучение, меж-
ду методи на научното познание и методи на обучение.

Всяка учебна дисциплина е педагогическа система от научни знания и различни познавателни уме-
ния, изразяващи по същество основното съдържание и основните методи на дадена наука. Структу-
рата на учебното съдържание има много общо със структурата на дадена наука, но съществената 
разлика е не само в обема на знания и умения, но и в логиката на структурата и съдържанието. Много 
често се налага логиката на учебната дисциплина и нейната структура силно да се различава от ло-
гиката на съответната наука.

Проблемите, свързани с информационното ограничаване от дидактическа гледна точка, заемат 
централно място в отношението наука-учебна дисциплина. Това ограничение води до възникването 
на нова характерна форма на образователни технологии, наречени онтодидактически технологии. В 
тях се използват различни методи, средства и процедури за трансформиране на научното познание, 
но с дидактически цели, в учебно познание. Системата от научни знания се трансформира в педаго-
гическа система на научни знания.

Развитието на съвременните ИКТ спомага за развитието на образователните технологии, в то-
ва число и на онтодидактическите технологии. Сега много актуален е проблемът за създаване на 
стратегии за използване на интернет-образователните технологии в учебно-възпитателния про-
цес в университета. Затова използването на онтодидактическите технологии в информационно-
образователната университетска среда се определя от съответната образователна парадигма.

Онтодидактическите технологии играят много важна роля в обучението по физика, тъй като 
самата наука физика се развива с много бързи темпове и обемът на научното знание се увеличава м-
ного, което води до информационен бум. Постиженията на съвременната физика са свързани както 
с възникването и развитието на нови области, така и с разработването на нови научни методи и 
създаването на нови научни теории. Това става причина за преструктуиране на съдържанието на ре-
дица учебни дисциплини по физика и появата на нови в университета. В обучението по физика съще-
ствена роля играе физичният експеримент, поради което в онтодидактическите технолигии по фи-
зика той основателно заема полагащото му се място.[3]

5. ИКТ в обучението по физика.
Възможностите за интегриране на ИКТ в обучението по физика са разгледани в много научни 

публикации. Ние ще се спрем на няколко конкретни примера за използване на ИКТ в учебния физичен 
експеримент.Благодарение на сътрудничеството ни с Карловия университет в Прага, Чехия имаме 
възможност да използваме резултатите от научните разработки и изследвания в областта на учеб-
ните физични експерименти и тяхното използване в електронното обучение по физика. В Матема-
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тико-физическия факултет на Карловия университет в Прага под ръководството на доц. д-р Ф. Лу-
стиг са създадени учебна експериментална система ISES (Intelligent School Experimental System), лабора-
торно студио iSES (internet School Experimental Studio) и Електронен технологичен парк (E-Technolo-
gy Park). Чрез тях успешно могат да се реализират както физични експерименти, подпомогнати от 
компютър в учебна лаборатория, така и физични експерименти от типа remote experiments, които са 
дистанционно управлявани и чрез интернет може да се провеждат и у нас.

5.1. Учебна експериментална система ISES
Учебната експериментална система ISES [13] представлява нов комплексно интегриран проект в 

учебната експериментална техника. Тя се използва в обучението по физика, химия и биология в пре-
обладаващо голям брой училища, както и в общите практикуми по физика и специализиращите прак-
тикуми по дидактика на физиката в някои от университетите в Чешката република. Лаборатор-
ните експерименти с тази система могат да се извършват по различни начини в зависимост от ди-
дактическите цели. Съществен момент от дидактична гледна точка е, че учениците и студенти-
те сами трябва да избират начините за апроксимация на експерименталните данни, да построяват 
графики, да правят сравнение на резултатите и да формулират изводи. Най- характерни са следни-
те възможности:

  Работа с експериментални база данни. Тези данни са представени в таблици и могат да се обра-
ботват с различни математични функции с цел апроксимиране на зависимости между две фи-
зични величини.

  Провеждане на реален физичен експеримент. В този случай се получава експериментална база дан-
ни от реален експеримент със системата ISES и нейните датчици за измерване на физични ве-
личини. След това данните се обработват и се правят апроксимации на зависимости между 
две отизмерваните величини. Така може да се сравняват резултати от реалния експеримент с 
резултати, получени чрез работа с табличните база данни в компютъра. 

  Реален физичен експерименти чрез интернет. В този случай се провежда реален експеримент с 
дистанционно управление от типа remote експеримент [9,13]. Получените експериментални 
данни могат да се обработват веднага или да се изпратят по електронна поща на друг клиент, 
който да ги обработи с програмата Exsel на своя компютър. Конкретните физични експери-
менти може да се видят и реализират на адрес www.ises.info [9].

5.2. Лабораторно студио iSES
За използване на ISES в интернет среда и разширяване възможностите за осъществяване на реа-

лен физичен експеримент е създадено лабораторно студио iSES, в което се използват системите IS-
ES, Lab VIEW и LEGO, а чрез софтуера на ISES WEB Control е възможно да се реализират лаборатор-
ни физични експерименти, при което може да се осъществява управление на експеримента и провеж-
дане на съответни измервания на физични величини дистанционно (remote experiments, measurements 
and control). [9]

5.3. Електронен технологичен парк
За да може още по-ефективно да се използват учебните физични експерименти беше създаден 

и функционира електронен (Е-technology) парк [8]. Това е набор от лабораторни експерименти, ре-
ализирани чрез интернет. Разработени са и се реализират remote experiments –за електромагнитна 
индукция, за механични трептения на физични махала, за фотоволтаичен ефект, за дифракция от 
микрообекти и др. [7, 8] При провеждането на експериментите е възможно не само да се контролира 
и измерва дистанционно, но също така получените данни от експериментите в учебната лаборато-
рия могат да се изпращат до включените чрез интернет клиенти, които на своите компютри мо-
гат да обработват тези данни със съответни програми. Конкретните експерименти могат да бъ-
дат намерени в интернет на адрес www.ises.info.

5.4. Интегрирано електронно обучение
Развитието на ИКТ през последните години и нарастващия интерес към електронното обуче-

ние направиха възможно и разработването на нов вид електронно обучение – интегрирано електрон-
но обучение (Integrated e-Learning), или накратко INTe-L. Интегрираното електронно обучение (IN-
Te-L) [15] представлява нова стратегия в обучението по физика. Най-общо може да се отбележи, че 
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то се базира върху електронни лаборатории с експерименти, поддържани чрез интернет, т. нар. re-
mote experiments, електронни симулации и електронни пособия и учебници. При този вид електрон-
но обучение съществени предимства са наблюденията на реални физични явления, възможностите 
за количествени измервания на физични величини, търсенето на функционални зависимости между 
тези величини, търсенето на необходима информация и нейната класификация. Едва след това идва 
обяснението на явлението и използването на математичния формализъм за формулиране на физич-
ни закони и закономерности. Това обучение способства за активното участие на студените в учеб-
ния процес чрез различни видове самостоятелни работи[15].

6. Обобщени познавателни умения по физика
Формирането и развитието на обобщени познавателни умения у студентите по физика може да 

се осъществи чрез различни стратегии. Конкретно при физичния експеримент това може да стане 
на различните етапи и подетапи в структурата на учебния физичен експеримент[1,2]. Тази струк-
тура сме разработили на базата на трети тип ориентировъчна основа на действието в съответ-
ствие с технологията на поетапно формиране на умствени действия по теорията на Галперин. Все-
ки един учебен физичен експеримент (независимо в коя област на физиката) може да се проведе съ-
гласно следния обобщен план.

I етап. Планиране на експеримента
1. Цел на експеримента.
2. Формулиране на проблема.
3. Работна хипотеза.
4. Моделиране на експеримента:
4.1. Условия, отговарящи на теоретичните приближения и изисквания и тяхната реализация на 

практика.
4.2. Величини, които ще се измерват.
4.3. Функционални зависимости, които ще се използват за определяне на величините.
4.4. Методи, които ще се използват.
4.5. Наблюдения, които ще се провеждат.
4.6. Серии от измервания на величини и тяхната последователност.
4.7. Запис на получената информация.
4.8. Планиране на точността на измерванията и видовете грешки, които ще се отчитат при 

тях.
4.9. Планиране на необходимите уреди и материали.
II етап. Създаване на експериментална постановка.
1. Създаване на експериментална постановка или проучване на устрой-ството и принципа на 

действие на готова постановка.
2. Проверка на постановката за работа и привеждането й в действие. 
III етап. Провеждане на експеримента 
1. Наблюдения и измервания
2. Запис на получената информация (словесно, чрез таблици или графики).
IV етап. Обработка и запис на резултатите. Изводи и прогнози.
1. Математическа обработка на резултатите.
2. Пресмятане на грешките при измерванията.
3. Запис на резултатите от експеримента.
4. Анализ на резултатите.
5. Изводи и прогнози.
Методиката на формиране и развитие на обобщени познавателни умения у студентите може да 

се реализира успешно при осъществяване на този план, когато се провеждат реални, „remote“ или вир-
туални експерименти[9,10,11,13,14]. За развитие на творческите способности на студентите може 
да се използват и възможностите на проблемното обучение по физика. [8]. 

7. Развитие на обобщени познавателни умения в курса „Дидактика на избираемата подготовка 
по физика“.

Целта на този курс е да подготви студентите за планиране, организиране и провеждане на учеб-
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ни занятия в задължително избираема подготовка (ЗИП) и свободно избираема подготовка (СИП) в 
гимназиалната образователна степен в училище. Тъй като няма разработени и утвърдени от МОН 
учебни програми и учебни помагала за ЗИП и СИП по физика в този курс са вклучени конкретни про-
грами и учебно съдържание за наколко нови курса по физика в училище, които са резултат от наши 
дидактически изследвания. В лекционния курс се разглеждат основни методически въпроси на тези 
диференциални форми на обучение. На базата на основни психологически концепции и теории за поз-
навателната дейност и развитие на обобщени познавателни умения [16, 17] се разглеждат особено-
стите на различни методи на преподаване и учене, свързани с развитие тези умения у студентите. 
В курса се систематизират знанията на студентите от основните физични курсове и курса по ди-
дактика на физика чрез прилагането им в нови ситуации, което спомага за развитието на обобщени 
познавателни умения у студентите. 

Съдържанието на учебната програма на курса включва следните основни лекционни теми:
1. Цели, задачи и особености на избираемата подготовка по физика. 
2. Психолого-дидактически основи на обучението в избираемата подготовка по физикa; 
3. Методи на обучение и организация на учебните занятия в избираемата подготовка по физика. 
4. Интердисциплинарните връзки на физиката с други предмети в избираемата подготовка по физика. 
5. Познавателна дейност и развитие на познавателни интереси у учениците в избираемата подготов-

ка по физика. 
6. Методика за формиране и развитие на обобщени познавателни умения у учениците по физика. 
7. Методологични знания по физика в избираемата подготовка. 
8. Научно-методичен анализ на учебни програми и учебно съдържание на курсове за избираема подго-

товка по физика в гимназиалната образователна степен:
8.1. Курс за избираемата подготовка по физика за 11–12 клас на тема „Топлинни явления и процеси“. 
8.2. Курс за избираемата подготовка по физика за 11–12 клас на тема „Физика на газовия разряд“. 
8.3. Курс за избираемата подготовка по физика за 11–12 клас на тема „Физика на газовия разряд“. 
8.4. Курс за избираемата подготовка по физика за 11–12 клас на тема „Физика на плазмата“. 
8.5. Курс за избираемата подготовка по физика за 11–12 клас на тема „Физични проблеми в екологията“.
В учебната програма, освен посочените лекции,са включени и семинарни упражнения, в които 

студентите развиват обобщени познавателни умения при създаване на конкретни методически 
разработки за учебни занятия за ЗИП и СИП по физика чрез избор на някои от темите в предложе-
ните курсове за 11–12 клас. Например, в курса на тема „Топлинни явления и процеси“ са представени 
различни възможности за мотивиране на учениците за въвеждане и изучаване на новото физично по-
нятие ентропия. Интересна е възможността за използване на междупредметни връзки на физиката с 
живопистта. При изучаване на ентропия могат да се реализират различни обобщени планове на дей-
ността и чрез тях да се развият съответни обобщени познавателни умения у студентите. Курсът 
позволява и усвояване на методологични знания и умения от студентите чрез използване на мето-
ди на научното познание.[4,5].

Възможностите за използване на ИКТ в курса „Дидактика на избираемата подготовка по физика“ 
са много и разнообразни. Специално по отношение на учебния физичен експеримент, може да отбе-
лежим, че при изучаване на темите от №1 до №7, с цел развитие на обобщени умения у студентите 
при работа върху методическите им разработки, може да се използват физични експерименти от 
типа виртуални или „remote“ експерименти[13, 14, 15] 

Този доклад е разработен с частичната финансова подкрепа на Проект по Фонд „Научни изслед-
вания“ № INZ01/0111.
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AVATAR – ЕДИН КУРС ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ

В тази статия описваме основни подходи и методи, използвани в рамките на международния проект 
AVATAR „Иновативен подход към обучението във виртуалния свят“. Основната цел на този проект е чрез 
разработването на иновативна виртуална среда за обучение да се допринесе за подобряване качеството на 
обучение в средните училища в Европа. Уникални характеристики на виртуалното обучение предоставят 
нови възможности за съвместно обучение и съвместно разработване на съдържание, като по този начин 
се помага на учители и ученици в един модерен учебен процес, основан на вълшебството на ИКТ. Ние спе-
циално обръщаме внимание на съответните аспекти на преподаването и популяризирането на науката 
в 3D виртуалната среда-Second Life. Разработени в рамките на виртуалната среда на проекта AVATAR, 
методологията и материалите обогатяват традиционното обучение в класната стая, осигурявайки ин-
струменти и функционалност за провеждане на виртуално обучение в различни области, с възможност за 
прилагане на различни образователни стратегии и техники, като същевременно се насърчава активното 
участие на учениците в процеса на обучение.

С настъпването на новото хилядолетие станахме участници в един нов феномен за общество-
то-блогове, социални мрежи и така наречените „виртуални светове“. Това не е случайно. Виртуални-
те светове бързо се превърнаха в една неразделна и съществена част от модерния живот. Още с по-
явата си виртуалните светове станаха изключително популярни и натрупаха с бързи темпове ог-
ромна база от редовни потребители. Областите, в които тази технология вече успешно и активно 
се прилага, са: медицина и военно дело, архитектура, дизайн и производство, а в последните няколко 
години към тези области можем да добавим и образованието. Приложенията за виртуални светове, 
разкриват своя огромен потенциал за потребители и учащи се, преподаватели и учители, политици 
и мениджъри за осъществяване на сътрудничество в 2 или 3D среда.

AVATAR (Added Value of teAching in a virTual woRld) „Иновативен подход към обучението във вир-
туалния свят“ е двугодишен проект по Програма „Учене през целия живот“ – Секторна програма 
„Коменски“ на Комисията по образование и култура на Европейския съюз [2]. Основната цел на то-
зи проект е да се разработи иновативна учебна среда AVATAR, обединяваща среда за електронно обу-
чение и виртуална среда, както и методология за тяхното съвместно използване, за да се повиши ка-
чеството на обучението. Разработването на решения, ефективно интегриращи среди за електрон-
но и виртуално обучение, понастоящем е най-новата и актуална област за приложение на техноло-
гията „Виртуален свят“. Не случайно именно в тази насока са съсредоточени усилията на екипа, ра-
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ция учебных курсов, Санкт Петербург, 2010.
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ботещ по проект AVATAR. Консорциумът, работещ по проектa включва академични и изследовател-
ски организации от шест страни в Европа. Проектът е насочен главно към учителите и учениците 
от средните училища в Европа, представляващи различни културни, езикови и образователни среди, 
а усилията на екипа са фокусирани върху разработването на комплексна платформа, която осигуря-
ва възможности за разнообразие от дейности като съвместно обучение и работа, социални взаимо-
действия и споделено използване на ресурси. Разработената платформа предлага функционалности, 
позволяващи на преподаватели и учащи се да изпълняват своите функции в процеса на обучението 
по един нов и модерен начин. 

Терминът „виртуален свят“ се използва от много изследователи и автори, работещи в областта 
на разработване на симулации и виртуални реалности. Липсата на обща дефиниция е причина терми-
нът да се употребява по различни начини в различен контекст от представители на академичната 
общност, участници и професионалисти от бизнес средите и представители на медиите [11, 3, 8, 4]. 

Ние ще цитираме дефиницията, която се използва в проекта AVATAR: „Виртуалният свят е ед-
на онлайн общност – компютърно-базирана симулирана среда, в която потребителите могат да си 
взаимодействат един с друг, да използват и създават обекти. Виртуалните светове – интерактив-
ната 3D виртуална среда, позволява на потребителите да преживеят, чрез своите аватари, тексто-
во, 2D и 3D графично представяне и да комуникират чрез текст, графични икони, визуални жесто-
ве и звук.“ [2]. 

В рамките на проекта е проведено научно изследване в партньорските страни. Сред учители 
от средните училища на страните партньори по проекта (Австрия, България, Великобритания, 
Дания, Испания и Италия) се проведе изследване чрез анкета и интервюта с експерти в областта на 
информационните технологии и образованието от същите страни. Въпросите, включени в анкета-
та могат да бъдат прегледани на сателитен сайт на проекта [14]. 

Целта на изследването е да се определи до каква степен учителите са запознати и използват в ра-
ботата си технологията „Виртуален свят“, какви са очакванията и представите на учителите от 
една виртуална образователна среда. Резултатите от научното изследване са фундаментът, на ба-
зата на който екипът на проекта разработва виртуален свят, който предлага значима образовател-
на стойност и е достатъчно практичен, и удобен особено за учители, за които средата за виртуал-
но обучение е нова и непозната. 

Резултатите от работата по проекта са тествани от интернационална група учители, която 
обхваща деветдесет участници, по петнадесет от всяка страна. За учителите екипът на проекта е 
разработил и предлага курс за обучение, който да запознае учителите с инструментариума и функ-
ционалностите на средата и да ги обучи как да използват електронната и виртуалната платфор-
ми. Проектът няма за цел да определи комплексната виртуална среда като заместител на препода-
ването лице-в-лице – той я представя като един ценен инструмент за допълване на работата в час. 
Разработването на платформа и методология за ефективна интеграция на електронно и виртуално 
обучение е процес, който изисква извършването на сравнителен анализ на съществуващите към мо-
мента платформи с цел да се избере най-подходящото и икономически ефективно решение. 

Работата по този проект обхваща извършването на сравнителен анализ на съществуващите 
виртуални платформи като за целта са дефинирани три групи от критерии: задължителни, допъл-
нителни (с незадължителен характер, но желателни) и финансови. Анализирани бяха над 10 от най-
популярните платформи за генериране на виртуални светове. 

Проект AVATAR е насочен предимно към учители от средните училища, които не преподават 
Информатика и Информационни технологии. 

Сред преподавателите, изявили желание да се включат в проекта, е проведено анкетно проучва-
не с цел да се определи доколко те са запознати с платформите за електронно и виртуално обучение 
и до каква степен използват тези платформи в процеса на преподаване. 

Анкетното проучване беше проведено сред преподаватели в средни училища от Австрия, Бълга-
рия, Великобритания, Дания, Испания и Италия. Анкетирани бяха 110 преподаватели. Получените в 
резултат на проучването резултати дават възможност да се направят обобщения и заключения за 
състоянието на използването на виртуални светове в средното образование в Европа, както и да се 
определят някои общи насоки и тенденции. 

По отношение на електронните платформи за обучение, както се вижда от графиката на Фигу-
ра 1., само 32% от анкетираните преподаватели използват регулярно платформи за електронно обу-
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чение в своята работа. 58% от респондентите декларират, че се възползват от подобни платформи 
само при провеждането на определени уроци, а 10% от преподавателите изобщо не ползват подоб-
ни платформи в своята работа.

Фигура 1. Използване на платформи за електронно обучение от преподаватели
в средните училища на Европа

По отношение на виртуалните светове, както се вижда от графиката на Фигура 2., само 4% от 
анкетираните преподаватели използват регулярно виртуални светове за обучение в своята работа. 
19% от респондентите декларират, че се възползват от подобни платформи само при провеждане-
то на определени уроци, а 77% от преподавателите изобщо не ползват подобни платформи в своя-
та работа.

Фигура 2. Използване на виртуални светове за обучение от преподаватели
в средните училища на Европа

Предвид гореизложените резултати и специфичните изисквания на целевата група на проекта бя-
ха дефинирани три категории изисквания по отношение на изборът на платформа за разработване на 
виртуална среда за обучение – задължителни критерии, допълнителни критерии (които е желателно 
да бъдат покрити в максимална степен) и финансови критерии. При анализът беше отчетен и бро-
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ят на успешните проекти, ползвали или ползващи към настоящия момент съответната платформа. 
Получениете от анализа резултати дават основание да се направят следните обобщения и сис-

тематизирани заключения:
Критериите по отношение на средата: В момента единствено Active Worlds [1] и Second Life [12], 

както и техните производни с отворен код, предоставят необходимият инструментариум и да-
ват възможност за сравнително лесно и не скъпо разработване на среда, съобразена със специфични-
те цели на проекта и нуждите на целевата група. Останалата част от анализираните светове като 
Sirikata [13], Unity3D [15] и Blue Mars [5] изискват използването на високо специализиран софтуер, за 
създаване на обекти и интегрирането им в света, както и умения за изграждане на комплексни струк-
тури от подобни обекти. За да се възползват максимално от виртуалните платформи, учителите 
трябва да са в състояние да изграждат обучаващи обекти, с малко или изобщо без никаква специална 
поддръжка от страна на софтуерни специалисти. Светът трябва да е достатъчно устойчив, така 
че добавените обекти и направените промени, от страна на отделен учител/ученик да се предста-
вят и да са достъпни и за други потребители.

Хардуер за крайния потребител и трафик: Всички анализирани проекти с изключение на един от 
скандинавските проекти, използват като платформа Second Life [12]. Second Life се характеризира с 
висока устойчивост, което прави възможно динамичното „сваляне“ и пресъздаване на света в реално 
време. Това от своя страна налага осъществяване на обмен на големи пакети от информация и поста-
вя изискване за широколентов достъп, и по-високи техническите параметри на хардуера. За сравне-
ние, приложения като Sirikata [13], Unity3D [15], Blue Mars [5], Entropia Universe [10] и CryEngine [9] съх-
раняват цялото съдържание локално на компютъра на отделните потребители и по този начин се 
обменят малки информационни пакети с данни. Това означава, че приложенията могат да работят и 
на компютри с по-ниски технически параметри. За сметка на това разходите, свързани с разработ-
ването на такива приложения и уменията, необходими за работата с тях като цяло, правят тези 
платформи неподходящи за проекти с относително ограничен обхват.

Предизвикателства за крайния потребител: Настоящото проучване показва, че техническите ба-
риери по отношение на хардуера и пропускателна способност, заобикалянето на защитни стени, 
създаването на клиентски софтуер и придобиване на аватар са най-големите предизвикателства, 
пред които сме изправени. Различните участници ползват различни платформите, но независимо 
от това те трябва да покриват съответните системни изисквания. Това именно се очертава като 
основно предизвикателство. В този контекст, разработването на подробен наръчник за инстали-
ране на виртуалната платформа е от първостепенно значение, за да се подпомогнат участниците с 
подробни и ясни технически указания и да се улесни тяхното навлизане във виртуалното простран-
ство. Данните от проучване публикувано от Campbell [6] показват, че предварително генерирани-
ят аватар е първата важна стъпка в тази посока. Освен това запознаването на новите потребите-
ли с виртуалния свят трябва да се осъществява в контролирана среда от типа виртуална класната 
стая, за да се сведат до минимум усложненията с потребителския интерфейс. 

Гласови комуникации: И Second Life и Active Worlds в момента позволяват осъществяване на гласови 
комуникации, докато за производните на Second Life това не е така. Въвеждането на гласови комуни-
кации, както в Second Life, така и в Active Worlds е относително ново. По–новите проекти, които са 
анализирани в рамките на изследването, декларират, че са се възползвали от тази възможност, но по-
ради многото проблеми, с които са се сблъскали все още разчитат на комуникации посредством тек-
стови съобщения през по-голямата част от преподаването.

Интегриране на уеб страници: Възможността да се интегрира традиционно уеб съдържание в сре-
дата е съществено по отношение на осъществяването на обучение чрез съчетаването на методи и 
подходи на електронното и виртуалното преподаване и учене. Second Life, Active Worlds и Sirikata без-
спорно поддържат такава възможност. При Unity3D и Blue Mars това може да се осъществи чрез до-
пълнително програмиране. Възможността за представяне и използване на уеб страници е мощен ин-
струмент от гледна точка на обучението, тъй като дава възможност за лесен достъп до образова-
телни материали, които могат своевременно да бъдат актуализирани, разширявани и комбинирани 
в различни обучаващи последователности. Допълнително предимство е, че материалът може да бъде 
преглеждани както от вътре във виртуалния свят, така и чрез традиционните уеб-браузър. 

Сървъри и разходи: Всички онлайн услуги като например електронна поща, стаи за разговор, Skype 
или различните игри, като например Worlds of Warcraft в крайна сметка изискват сървър. За да бъ-



162

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

дат използвани ефективно тези приложения, сървърите трябва да бъдат свързани с интернет по-
средством бързи връзки, които да позволяват непрекъснато предаване на огромно количество, кое-
то поставя съответно много големи изисквания по отношение и на бързодействието. Надеждност-
та и стабилността са също изключително важни изисквания. За да се отговори на подобни предиз-
викателства е необходимо осигуряването на постоянна поддръжка, което от своя страна е свърза-
но със съответните разходи. Изпълнението на по-сложни и комплексни програми на сървъра немину-
емо води до увеличаване на обема данни и повишаване на интензивността на този обмен. Устойчи-
вите виртуални светове изискват осигуряването на възможност за много интензивен обмен на го-
лямо количество данни, както между сървърите си, така и между сървъри и клиенти (потребители). 
Виртуалните светове като Second Life използват комплексни системи от сървъри, които са свърза-
ни с други сървъри, следящи и управляващи различните активи, логове, процесите на идентификация 
и т.н. Основен фактор, определящ избора на виртуален свят в този контекст е цената за хостинг 
на сървъри. 

Изборът на Second Life като платформа за понататъшната работа се базира на следните аргу-
менти:

1) Платформите, базирани на други технологии, изискват разширяване на пътя на изграждането 
на симулатор като същевременно предлагат по малко възможности за осигуряване на адекватна и не-
прекъсната подкрепа за крайните потребители. 

2) Анализът показа, че възможните проекти с отворен код, които могат да бъдат използвани 
за такъв вид образователни приложения, са базирани (в една или друга степен) на технологията на 
Linden Labs. 

3) Повечето от изследванията и разработките, които са направени до този момент в областта 
на виртуалното обучение използват Second Life или негови деривати.

Допълнителните съображения, които предопределиха изборът на Second Life са свързани със спе-
цификата на потребителската група на проекта. Основната аудитория, към която е адресирана 
разработката обхваща потребители, които са по-млади, отколкото обикновените потребители на 
Second Life, чиято средна възраст е около 35 години. За разлика от последните, младите хора са с дос-
та по-високи очаквания по отношение на графичния дизайн и звуковия интерфейс.

Друг проблем е разнообразието на целевата аудитория – ученици на възраст 16-18 години и пре-
подаватели от различни страни на Европа, които ще се прилагат усвоените по време на обучението 
в рамките на проекта знания на различни равнища в средното училище. Това изисква разработване-
то на подробно ръководство за навлизане в света, както и учебен курс за преподавателите. Струк-
турата и съдържанието на курса, както и програмата и методите за осъществяването му трябва 
да са съобразени със специфичните изисквания и особености на потребителите – учители от сред-
ните училища. От съществено значение в този контекст е и наличието на многоезикова поддръжка. 
В този аспект Second Life е добър избор, тъй като се осигурява възможност за работа на над 10 ези-
ка, включително и български.

Разработеният курс за обучение „Преподаване във виртуалния свят“ е насочен към повишаване 
на квалификацията на преподаватели в различни предметни области. Обучението се провежда чрез 
платформа за електронно обучение, базирана на платформата с отворен код Claroline [7] и във вир-
туален свят, изграден в рамките на средата Second Life. В четиримесечния курс са предвидени 100 ча-
са за индивидуални проучвания и групова работа. В курса участват учители и учащи се. Преподава-
телите биват обучавани за работа в Second Life и след това те, от своя страна, предават своите 
знания и опит на учениците. Платформата за обучение поддържа необходимият арсенал от инстру-
менти и функционалност за осъществяване на процес на електронно обучение: календар на учебни-
те курсове; ресурсен център с учебни материали, които могат да бъдат използвани многократно и 
споделено в изменящ се педагогически контекст; чат; форуми – национални (където се комуникира на 
езика на съответната страна) и интернационални (където се комуникира на английски език – офици-
ален език на проекта), уики, система за проследяване на активността и прогреса на обучаемите; дъс-
ка за обяви; рубрика често задавани въпроси и т.н. Учебното съдържание е структурирано в моду-
ли, всеки от които обхваща логически обособена последователност от уроци и задачи за изпълнение. 
Учебното съдържание, включено в даден урок се представя чрез презентация и гласова лекция (на ан-
глийски език). На Фигура 3. е показана фронт страницата на електронния курс за обучение, достъп, 
до който се осъществява чрез потребителско име и парола.



163

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Фигура 3. Платформа за електронно обучение, разработена по проект AVATAR

Виртуалната платформа, разработена по проекта в рамките на виртуалното пространство на 
Second Life обхваща:

  Зала за провеждане на виртуални среща и семинари с осигурена поддръжка на висококачествено 
аудио, гласови комуникации, възможност за импортиране и споделено използване на мултиме-
дийни документи, възможност за видеозапис на събитията (Фигура 4.);

  Тренировъчна площадка, където участниците упражняват своите умения за редактиране и 
конструиране на 3D обекти;

  Аудиториум, където участниците в курса присъстват на занятия, провеждани от членове на 
екипа на проекта и гост преподаватели, които са доказани експерти в областта на виртуал-
ното обучение (Фигура 4.);

  Лични парцели – на всеки преподавател (участник в курса) е осигурен парцел земя, на който той 
трябва да построи учебно пространство (сграда, опитна площадка, ателие и т.н.), където да 
провежда занятия със своите ученици и да тества съвместно с тях проектите за виртуално 
обучение.

 
Фигура 4. Виртуален конферентен център и аудиториум на AVATAR в Second Life

Структурата на курса за обучение обхваща следните модули:
  Въвеждащ модул – Модулът включва и преглед на електронни ръководства за запознаване с 
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функционалността на платформата. Участниците се регистрират и се научават как да осъ-
ществяват достъп до платформа за електронно обучение.

  Социализация и опознаване на функциите на платформата за електронно обучение – Участ-
ниците се научават да използват инструментариума на електронната платформа, създават 
свои блог профили, изпращат постинги в националните и общите форуми, да използват стаи-
те за групови разговори, библиотеката с ресурси и т.н. В рамките на модула се провежда и се-
сия във виртуална класна стая. По време на сесията участниците се запознават със своите мо-
дератори (членове на екипа от съответните страни) и представят себе си на останалите. 
Преглеждат електронен учебен материал за изграждане на екипи и осъществяване на ефектив-
на работа в екип.

  Запознаване с V-платформата за дистанционно обучение въведение – В рамките на този модул 
участниците осъществяват достъп до средата на Second Life, инсталират Second Life Viewer 2, 
създават свои аватари и придобиват основни умения за редактиране на аватарите. 

  V-обучение за осъществяване на търсене, участия и работа в групи и комуникации персонални и в 
група – В този модул участниците разширяват своите знания от предходния модул като също 
така развиват умения за осъществяване на придвижване в света, за социализация и комуникация 
(текстовобазирана, гласова и жестове). Изпълняват елементарни индивидуални и групови задачи.

  V-обучение за създаване на елементарни обекти във виртуалния свят – Участниците присъ-
стват на обучение, реализирано чрез платформата за V-обучение в Second Life, където моде-
ратор ги запознава с основните възможности, менюто и команди за създаване и редактиране 
на 3D обекти. След демонстрация на инструментите за създаване на обекти и дискусия, на у-
частниците се възлагат задачи за създаване на обект. Изпълнението на задачите се осъществя-
ва под ръководството, с помощта и подкрепата на модератор. На участниците се предоста-
вят необходимите библиотеки с текстури и други ресурси, необходими за работата. Сесията 
във виртуалния свят се записва на филм, който се съхранява в библиотеката с ресурси на елек-
тронната платформа за обучение, така че всеки участник да може да преглежда видеоматери-
ала винаги, когато пожелае.

  V-обучение за създаване на комплексни обекти – В този модул знанията и уменията за констру-
иране на обекти и съвместно използване на информационни ресурси се разширяват и задълбоча-
ват. Обучението се осъществява чрез платформата за V-обучение в Second Life от модератор, 
който демонстрира възможности за моделиране и управление на характеристики и поведени-
е на обекти чрез добавяне на скриптове, дефиниране на физически характеристики и пътища и 
т.н. След обучението на участниците се възлагат задачи, чието изпълнение отново се осъще-
ствява под ръководството, с помощта и подкрепата на модератор. На участниците се пре-
доставят библиотеки с готови скриптове и други ресурси, необходими за работата. Сесията 
във виртуалния свят се записва на филм, който се съхранява в библиотеката с ресурси на елек-
тронната платформа за обучение, така че всеки участник да може да преглежда видеоматери-
ала винаги и по всяко време.

  Курсът предвижда всеки преподавател да разработи проект за виртуално обучение в своята 
предметна област. Проектите се тестват от учащите се с цел усъвършенстване и обогатя-
ване. Изпълнението на тази амбициозна задача предполага интензивни индивидуални и групови 
дейности, както в електронната среда, така и във виртуалния свят. 

  Модул „Образователен дизайн“ – В рамките на този модул, който се осъществява паралелно в 
платформите за електронно и за V-обучение, със съдействието на модераторите, участници-
те се разпределят в работни екипи на национално ниво, създават идейни планове за собствени-
те си проекти. На всеки участник се предоставя индивидуален парцел във виртуалния свят, 
където да може да се конструира и тества с група ученици съответния проект.

  Семинар за V-обучение – провежда се във виртуалния свят. Участниците дискутират своите 
идеи с цел евентуалното сформиране на интернационални работни екипи, обединени от общи 
идеи за образователни проекти във виртуалния свят.(Фигура 5.)

  Разработване, тестване и прототипиране на продуктите за виртуално обучение, разработе-
ни от участващите в проекта учители.
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Фигура 5. Виртуален аудиториум на парцела на проекта AVATAR в Second Life

Работата и прогресът на участниците в курса се проследява от системата за електронно обу-
чение и модераторите на групите. Като участник в екипа разработчици по проект AVATAR и като 
модератор за българските участници авторката д-р Мария Желева има преки впечатления от въз-
действието на комплекната среда, предоставяща достъп и възможности за електронно и виртуал-
но обучение, както върху преподавателите, така и върху учениците. По време на курса за обучение 
се проследяват активността и прогреса на участниците. За целта в края на всеки модул участници-
те попълват анкети за самооценка на своята работа по възложените задачи и дават мнението си за 
достъпността на материала, полезността на допълнителните информационни източници и ресур-
си, описват своите затруднения и възникналите въпроси. Освен това системата регистрира и про-
следява работата на всеки участник достъп до данните за съответните национални групи имат мо-
дераторите и координаторът на проекта. 

Българските участници в проект AVATAR са от град Бургас. Ръководят се от гл. ас. д-р по Инфор-
матика Мария Желева от Център по икономика и управленски науки на Бургаски свободен универ-
ситет. Тя е една от международния екип, разработили проекта AVATAR и модератор за български-
те участници. Учителите са от ПГМЕЕ, ПГСАГ „Кольо Фичето“ и ПГЕЕ „Константин Фотинов“, а 
учебните предмети, които преподават са математика, информатика, физика и астрономия, химия 
и опазване на околната среда, история и цивилизация, философия и професионални специалности в 
областта на строителството и архитектурата.

Урокът, който се проведе с ученици от ПГМЕЕ е на тема: „Звезди. Диаграма на Херцшпрунг – Ръ-
сел“, от учебното съдържание по физика и астрономия – X клас, Стандарт IV.5 и VI[16]. Мотивът за 
избор на темата е породен от това, че изучавайки Вселената във виртуална среда, учениците учат 
как информацията може да бъде организирана по нов начин (във виртуалното пространство на Sec-
ond Life ). Това им помага да научат повече за звездите, техните прилики, различия и подредба. Обу-
чението във виртуалната среда им помага да бъдат учени, които изучават звездите и откриват мо-
дели и класове, свързани с тях. В реалният свят трудно биха постигнали ефекта от това да строят 
сами обекти, каквито са звездите. 

Ролята на учен е изключително важна в обучението във виртуална среда. Изграждайки Диаграма-
та на Херцшпрунг – Ръсел в Second Life, учениците осъществяват три етапа, които са от изключи-
телно значение в процеса на обучение: получаване на знания, практикуване на знания и оценяване на 
знанията си.

  Знания за звездите – Това е първата стъпка в работата на учениците – разбирането на факти-
те и концепции за звездите и то започва с проучване на теорията и водене на записки. Втори-
ят аспект в процеса на учене е изследването, „проверка на практика“ на тези знания в опреде-
лена среда и Second Life е най-добрта за тази тема. (Стандарт IV.5) [16]. 

  Практика (във виртуалният свят) – След като учениците са разбрали концепцията за стро-
ежа на звездите, ще трябва да покажат как може да я приложат. Те изграждат звезди от всич-
ки   спектрални класове, като започват от Слънцето. Изграждането на Диаграмата на Херцш-
прунг – Ръсел е от решаващо значение за развитието на този практически аспект. (Стандарт 
VI) [16]. 

  Оценяване на знанията – Учениците са получили знания за звездите, научили са концепцията за 
изграждане на спектралните класове и как се изгражда Диаграмата на Херцшпрунг – Ръсел, уве-
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рени в способносттите си. Сега предстои тест, така че е време за проверка на наученото по 
начин, подобен на този, който те познават.

Основните етапи при работата с ученици във Second Life са:
  Създаване на аватар в Second Life;
  Обучение за възможностите на средата Second Life.

Основни етапи при реализирането на урока за звездите са:
  Изготвяне на теоретична основа за звезди(Notecards);
  Посещение на Планетариума на Second Life, Exploratorium и други места, свързани с темата;
  Изграждане на Слънцето и други звезди, като обекти; 
  Изграждане на различни звезди от всички   спектърални класове;
  Изграждане на модел на Диаграмата на Hertzsprung – Ръсел; (Фигура 6.)
  Изграждане на модели за еволюция на звездите;
  Изготване на материалите за теста.

  
Фигура 6. Етапи от изграждане на модели на звезди и Диаграмата на Hertzsprung – Ръсел. 

Възможността да правят снимки, да танцуват, да шофират, да летят свободно и пилотират 
модерни машини, а както и да се телепортират от остров на остров, са само част от удоволствия-
та за учениците, докато се обучават. (Фигура 7.) 

Фигура 7. Дискотека на българската земя 

В Second Life учениците имат възможност за нов вид обучение: чрез проучване, изграждане, взаи-
модействие, сътрудничество, пътуване през времето и пространството, обучение в друга среда за 
обучение – виртуалната среда на Second Life. Въпреки, че е създадена специално като програма за заба-
вления, тази среда е бързо призната от преподаватели и изследователи, като иновативна, гъвкава и 
приятна платформа за комуникация и обучение. Чрез Second Life се популяризира науката и се насър-
чава научната култура на неговите жители. Ние знаем, че главно от собствения си житейски опит 
и от взаимодействието си с другите хора човек придобива най- добри знания. Всичко това го има в 
Second Life.



167

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

гл. ас. д-р Иван Тренчев1, ас. д-р Тереза Тренчева2

Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ СЪС СВОБОДЕН ЛИЦЕНЗ В 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Виртуалният свят представлява една много силна среда за обучение, която притежава голям на-
бор от средства за социално взаимодействие и иновации в обучението, които насърчават участие-
то на ученика. Той има способността да се адаптира и развива според различните потребности на 
учащите се, и може да преодолее ограниченията на обстановката, налагана от традиционната клас-
на стая, където някои задачи е трудно да бъдат изпълнени поради най-различни причини (например: 
средства, местоположение и др.).

Виртуалното обучение насърчава предоставянето на права на учащите, като им позволява да 
персонализират техните модели на обучение чрез виртуално посредничество и аватара им, което 
може да доведе до появата на нови методи на обучение и работа. 

Въпреки че виртуалните светове съществуват от около 20 години, техният реален потенциал 
и употреба за образователни цели нарастна чувствително през последните 5 години, като той би-
ва използван включително и в университети, музеи, художествени галерии и лаборатории, където се 
провежда обучение и подготовка на служители.

Въпреки, че основните изследвания за ползата от виртуалния свят по отношение на участие, 
контрол на учащия, образователни стандарти и осигуряване на качеството са все още в ход, разви-
тието на V-обучение в следващите 5-10 години има потенциала коренно да промени начина, по кой-
то учим и възприемаме образованието.
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Целта на настоящия доклад е да се направи кратък обзор на софтуерни пакети със свободен лиценз, ко-
ито могат да бъдат прилагани в обучението както на средношколци, така и на студенти. За постигане на 
така поставената цел ще бъде направен паралел между комерсиални пакети и софтуерни пакети на сво-
боден достъп за графичен дизайн, като всеки един от пакетите ще бъде характеризиран накратко, ще бъ-
дат посочени техните предимства и недостатъци и ще бъде направен анализ на техните възможности. 
Накратко ще бъдат представени договорите за свободен достъп и закрила на интелектуалната собстве-
ност, техните особености и приложение при софтуерните пакети.
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Информатиката е комплексна наука. През последните години от нейното развитие се наблю-
дават основно две направления: едното от тях е свързано с науката за информацията (information 
science), а другото, с развитието на информационните и компютърни технологии. Особен интерес 
представлява развитието на второто направление. Информационните и компютърните техноло-
гии се градят върху множество поднауки [1]. Компютърната графика е една от най-интригуващи-
те поднауки в информатиката. С нейното възникване се появява и стремежът за създаване на реа-
листични образи. Днес, погледите на всички са обърнати към така наречената виртуална реалност 
и към 3D технологии. Създаването на така наречената „виртуална реалност“, с помощта на дости-
женията на компютърната графика, чрез генериране на тримерни реалистични обекти постави ед-
но ново начало в използването на компютърните технологии. Тези две области са всъщност и най-
трудоемките приложения на компютърната графика. Компютърната графика включва средства и 
методи за създаване, редактиране и възпроизвеждане на данни в графична форма с използване на ком-
пютърни системи. Тя се занимава с графичната интерпретация на резултатите от решението на 
различни задачи. Продуктите на компютърната графика се наричат изображения. Тя разглежда ме-
тодите и средствата, свързани със създаването, преобразуването и възпроизвеждането на тези из-
ображения [2]. Тези подходи и средства се прилагат с помощта на специализирани програми нарече-
ни графични редактори като Gimp и Photoshop за двумерна графика, и Blender и Autodesk 3Ds max за 
тримерна графика. Те притежават набор от инструменти за рисуване със свободна ръка, чертане 
на геометрични фигури, запълване на контури, средства за редактиране и обработване на изображе-
ния. Компютърната графика обединява разнообразни алгоритми за обработка на входната инфор-
мация, която цели представянето и във вид на изображение по начин, който максимално удовлетво-
рява нуждата на потребителя. 

Основните направления в компютърната графика са: 
  визуализация на научни данни;
  геометрично проектиране и моделиране;
  разпознаване на образи;
  изобразително изкуство.

В обучението по компютърна графика трябва да се използва специален подход. На обучаемите 
трябва по разбираем начин да се обяснят основните принципи на графиката като:

  геометрични подходи и алгоритми;
  основни принципи от физиката и разпространение на светлината;
  компютърния език или графичния редактор;
  комбинирането на всички тези принципи.

Блендер е софтуер с отворен код за 3D моделиране, анимация, рендериране, пост-продукция, съз-
даване на интерактивно съдържание, текстури и плейбек. С помощта на този софтуер се дава въз-
можност и за създаване на игри с нововъведеният му модул „game engine“. Достъпен е за всички основ-
ни операционни системи под GNU General Public License [3]. Възможностите на този софтуер са съ-
измерими с платени софтуери като Autodesk 3Ds Max и Maya, като доказателство за това са големия 
брой потребители използващи тази програма. 

Autodesk 3ds Max е софтуер за 3D компютърна графика разработен от Autodesk Media and 
Entertainment, една от дъщерните компания на Autodesk. Autodesk, Inc. е американска транснационална 
компания, която разработва софтуер за 2D и 3D проектиране, използван при дейности като архитек-
тура, инженерни и строителни конструкции, производство, медии и развлекателната индустрия [4]. 
Този софтуер работи на Windows платформа. Програмата се използва в много индустрии, включител-
но за компютърни игри, телевизионни реклами и архитектурно моделиране. Софтуерът се използва и 
за създаване на специални ефекти в киното, въпреки че за тази цел често се използват и други програми. 
Autodesk 3ds Max е една от водещите световни програми за 3D анимация, моделиране, рендиране и т.н. 
Разполага с богат набор мощни 3D инструменти, включва reactor® 2 и mental ray® рендиране и още мно-
го други, които се използват при разработването на игри, филмови ефекти, научни проекти и визуали-
зиране на проекти от различни области т.н. Разработена да осигурява най-усъвършенстваните и мно-
гоцелеви средства за 3D проектиране при отлично организиран работен процес, 3ds Max е едно от най-
добрите постижения на индустрията за компютърна графика. Фирмата Autodesk от края на 2010 съз-
даде специална академия за обучение. В нея регистрираните потрeбители могат да изтеглят безплат-
но някои от софтуерните продукти на фирмата с академичен лиценз. Могат да се използват много ма-
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териали за обучение на студенти в областта на компютърната графика.
Сравнителният анализ между двете програми показва, че Blender e по-гъвкава и безплатна, може 

лесно да се използва под множество операционни системи. Предимство е въвеждането на новия ин-
терфейс на Blender подобен на Maya в новите версии 2.5х. Докато Blender е програма с отворен код и 
всеки може да дава мнения и препоръки, то програмата Autodesk 3Ds max e комерсиална и е насочена 
изцяло към потребителите на Windows. Предимствата на Autodesk 3Ds max са: удобния интерфейс; 
подробната документация и разработените множество систематизирани уроци за обучение; много 
готови текстури и библиотеки от материали и готови примитиви.

Резултати
Накратко ще представим разработването на 3D модел на сградите на ректората на ЮЗУ „Нео-

фит Рилски“. Използвани са софтуерните пакети Autodesk 3Ds max, Blender, Gimp и Photoshop. Разра-
ботването на модела на сградата се осъществява на части. Всяка част се моделира по отделно. Разра-
ботването на модела започва от най-горния етаж с моделирането на един прозорец (Фигура1). След 
завършването на прозореца се конструират стените около него. Моделират се следващите прозор-
ци и стени като последователно се съединяват до получаването на цялостен изглед на стена от 
етаж (Фигура 2).

Фигура1. 3D модел на Прозорец

 
Фигура 2. 3D модел на етаж от Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Прозорците, вратите, стените, стълбите и д.р. се проектират по отделно, след което се обеди-
няват, за да се получи цялостната конструкция на сградата (Фигура 3). Всеки използван материал се 
прави на ръка като са в съответствие със действителните строителни материали.

Фиг. 3 3D модел на част от Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“
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3D моделите намират широко приложение в днешно време. Посредством използването на под-
ходящ софтуер могат да се моделират и конструират различни сгради, коли, фигури, надписи и д.р. 
Към всеки един 3D модел може да се добави и подходяща анимация. Това прави представянето им по 
атрактивно и интересно.
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КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ, НОВ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Бурното развитие на технологиите води до необходимост от усъвършенстване и промени на тради-
ционните форми на учене и преподаване по ИТ. За успешното постигане на зададените държавни изисква-
ния по ИТ все по-голямо значение придобиват новите образователни технологии. Реализирането им пред-
полага: а) многообразие на дидактически модели, с помощта на които да се постигат ДОИ ; б) методиче-
ска компетентност на учителя; в) постигане на качество в обучението и образованието по ИТ като кра-
ен резултат от процеса, при който се отчитат тези предпоставки. 

Сред многообразието от дидактически стратегии и подходи може да бъде откроена една нова концеп-
ция „кооперативното учене“. Концепцията за коoпeоративното обучение по ИТ почива на схващането за 
груповата работа на учениците при изготвянето на интегриран проект. 

1. Увод
Ефективността на обучението по информационни технологии зависи от много фактори, един от 

които е ангажирането на ученика с дейности свързани с обучението. Насочеността на обучението по 
този предмет е главно към практическо усвояване на основните принципи, върху които са изградени 
компютърно ориентираните технологии за обработка на информация, използвана в бизнеса, счетовод-
ната работа, издателската дейност и др. Основен акцент се поставя върху разработването на про-
ектни задания, които показват не само крайния резултат, но и начините за постигането му.

Тъй като добиването на умения за работа в екип е една съществена задача в обучението, следва да 
се обръща особено внимание върху планирането и разпределянето на дейностите, както и на спазва-
нето на съответните норми на поведение при такъв стил на работа. Очакваният резултат на ни-
во стандарт от учебната програма по информационни технологии по модула „Работа по проекти „ 
трудно се реализира в контекста на предвидените дейности, поради което се търсят различни под-
ходи за осъществяване на целите на обучението по този предмет. 

Кооперативното учене е нов подход за организиране на учебните дейности в часовете по инфор-
мационни технологии, с цел социално натрупване на опит. 

Учениците работят в групи при изпълнение на колективната си задачата /проект/. За разлика 
от стандартното обучение, това е обучение на сътрудничество за използването на различни ре-
сурси и умения (информация, оценка на идеи, мониторинг на работата на екипа). Ролята на учителя 
се променя, от източник на информацията по информационни технологии в обучението се превръ-
ща в консултант, съветник и координатор между отделните екипи. Теоретици като Уотсън, Шоу 
и Мийд стигат до концепцията за нова теория за обучение чрез организиране на учениците в работ-
ни групи /кооперативни групи/ като по-ефективно обучение. Това обучение е активна педагогика, ко-
ято поощрява за по-високи постижения.

Кооперативните учебни групи представляват основната градивна единица на кооперативно-
то обучение (Cooperative learning). Кооперативното обучение се прилага в обучението на ученици-
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те по информационни технологии при реализиране на модула „Интегриране на дейности“ от учеб-
ната програма по информационни технологии, когато учениците /членовете на групата/ трябва да 
изработят интегриран проект, за който действат като една личност, за да постигнат общата си 
цел. За това не е важно толкова приносът на всеки от участниците в групата, а най-вече цялостно-
то представяне.

2. Цели 
Кооперативно обучение по информационни технологии включва структуриране в класовете на 

малки групи, които работят заедно по такъв начин, че успехът на всеки член на групата зависи от 
успеха на групата. Има различни видове групи за различни ситуации, но всички те балансират по ня-
кои ключови елементи, които отличават кооперативното обучение от традиционното обучение. 
В хода на съвместната дейност учениците изпълняват обща задача, чието изпълнение поражда ко-
лективна енергия (специалистите я наричат synergy). Крайният резултат от образователната дей-
ност зависи от приноса на всеки един от членовете на групата. В същото време целите и крайни-
те резултати са значими както за групата, така и за всеки един неин член. При такъв вид обучение 
се стимулират отношенията на сътрудничество (кооперативно учене). При този тип обучение се 
поражда отношения на позитивна зависимост и подкрепа, без да се изгражда атмосфера на негатив-
на взаимозависимост. 

Чрез този метод на обучение по информационни технологии учениците, научават значително 
повече, изграждат се по-добри умения за критично мислене, отколкото в традиционния час. Коопе-
ративното учене помага на обучаемите да развият необходимите умения да работят по проекти с 
трудна и сложна тематика в разумен период от време, като ги подготвя към самокритичност при 
оценка на резултатите им спрямо другите.

В добре структурираните кооперативни учебни екипи всеки от учениците в часа по информа-
ционни технологии получава възможност не само да усвои по-добре изучавания материал, но и да усъ-
вършенства своите умения за работа в екип. Чрез дискусии по зададени теми се подобряват вербал-
ните умения, дедуктивното мислене по определен проблем, усъвършенства се способността за из-
слушване. 

3. Елементи на кооперативното обучение:
Какви методи и форми на работа да се използват, за да бъде обучението по ИТ по-атрактивно, да 

стимулира творческия потенциал на учениците и едновременно с това да осигурява високо качест-
во на образованието им? Реализирането на идеята за проектното обучение по информационни тех-
нологии помага да се преодолее ниската личностна ангажираност. При „проектно-базираната“ учеб-
на дейност ученикът действа ангажирано, поема отговорност за собствените си действия, учи се 
чрез натрупване на опит. По този начин практическото приложение на кооперативното обучение 
при изготвяне на проекти е един надежден начин за управление на механизмите на саморегулация в 
учебния процес.

Браун и Паркър (2009) обсъждат 5 основни и важни елементи за обучение чрез сътрудничество: [1] 
  Положителни взаимозависимост 

Учениците участват пълноценно в рамките на тяхната група. Всеки член на групата има задача/
роля/отговорност, затова са отговорни за обучението си и за групата 

  Взаимодействие 
Учениците се обучават един друг и си помагат в изпълнението на задачите 
  Индивидуална отговорност 

Всеки ученик се доказва къде е по-специалист в това, което прави и по което се учи 
  Социални умения 

Социалните умения трябва да се изграждат за успешното сътрудничество и обучение. Умения-
та включват ефективна комуникация, междуличностни умения, лидерство, вземане на решения, из-
граждане на доверие, общуване. 

4. Видове кооперативни учебни групи 
Официално кооперативното обучение по информационни технологии е структурирано обуче-

ние, което се следи от учител за определен период от времето за постигане на даден стандарт. 
Всички проекти по информационни технологии се адаптират към този тип обучение. Заданията 
могат да бъдат задачи, които да включат група за решаване на проблеми и вземане на решения.
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Кооперативните учебни групи могат да бъдат структурирани по различни начини, които най-
общо се разпределят в три категории: формални, неформални и базови (базисни).

  Неформална кооперативна групи 
Тези групи могат да бъдат като помощно средство на учителя в час по технологии. Неформал-

ните групи са особено полезни във временното разделяне на групи в класа при анализирането на зада-
нията и даването на указания за различните дейности на екипите. Работата с неформалните гру-
пи увеличава количеството материал, намерен от учениците, както и предизвикателството да ра-
ботят като група. 

  Формални кооперативни групи 
Този тип група се изгражда при задаване на проекта по модула „Работа по проекти „ в края на го-

дината по информационни технологии. Класът се разделя на групи, на които се задава задание, опре-
делят се срокове и се изисква краен резултат. Тези групи използват различни техники на съвместна 
работа и сътрудничество вътре в групата за изпълнението на задачата. 

  Базови кооперативни групи 
Те са дългосрочни групи, които са с различни способности и перспективи. Могат да бъдат изгра-

дени и да им се възлагат задачи в групата и при обучението по други предмети. В тях всеки член на 
групата има конкретно място и изпълнява дейността си по зададения проблем, като по този начин 
стават възможни междупредметните връзки в обучението по информационни технологии. Члено-
вете на групата са отговорни за своята работа след приключването й. 

5. Приложение на кооперативното обучение в часовете по информационни технологии
Всеки тип корпоративна група има своя собствена цел и приложение. Минималната продължи-

телност на съществуване на формалните групите в часовете по информационни технологии е един 
учебен час, а максималната – няколко седмици. Формалните корпоративни групи се образуват с цел 
изпълнението на определени задачи, поставени от преподавателя.

Неформалните корпоративни групи са кратковременно съществуващи, с продължителност в 
рамките на един учебен час. Този вид групи се формират с цел да се фокусира вниманието на обучае-
мите върху изучавания материал, както и да се подпомогне по-доброто му осмисляне. Базовите кор-
поративни групи се създават за най-дълги периоди от време, в сравнение с формалните и неформал-
ните. Най-често те са с продължителност до един учебен срок. Основната цел на тези базови кор-
поративни групи е да предоставят на всеки от участниците в групата подкрепа при усвояване на 
учебния материал за целия период на преподаването по информационни технологии.

6. Организиране на кооперативното обучение в часовете по информационни технологии
При задаване на проект по информационни технологии в кооперативното обучение е важно те-

мите да се разпределят според сложността им. Групата трябва да има възможност да избере тема-
та на проекта и степента на сложност. Точността при оформянето на проекта се определя от яс-
нотата и коректността при определянето на целите, отбелязването на очакваните резултати, 
констатирането на изходните данни. Твърде ефикасно е прилагането на методически препоръки или 
инструкции, където се посочва необходимата и допълнителната литература за самообразование, из-
искванията на учителя към качеството на проекта, формата и методите на качествена и количест-
вена оценка на резултатите. Понякога е възможно да се отбележи и алгоритъмът на проектирането 
или някакво друго поетапно разделение на дейностите в групата.

В кооперативното обучение по информационни технологии има определена специфика на орга-
низация:

  Учениците работят заедно в малки групи, от двама до пет членове. 
  Учениците са взаимно зависими. 
  Дейностите са структурирани така, че учениците се нуждаят един от друг, за да постигнат 

общата им задача в учебните дейности. 
Организацията включва: обсъждане, реципрочно обучение, графично оформление, писане и реша-

ване на проблеми. За всяка категория се определя: потенциалните участници в екипа и техният от-
говорник. 

Организирането на това обучение е процес на изграждане на сътрудничество между учениците 
в часовете по информационни технологии, за които не е нужно да седят рамо до рамо в една и съща 
зала и да работят изготвяйки техните индивидуални задачи в проекта. Сътрудничеството при из-
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готвянето на интегрирания проект по информационни технологии не включва възлагане на задание 
на група ученици, където един ученик върши цялата работа, а останалите очакват да бъдат оцене-
ни без да са положили труд при изготвянето на проекта. Работата в екип включва много повече от 
това да бъдеш физически близо до други ученици, обсъждане на материал, споделянето му с други уче-
ници. 

Ролята на учениците в този вид кооперативно обучение се променя: те се явяват активни учас-
тници на процеса. Дейността в работни групи им помага да се научат да работят в „екип „ /коопе-
ративна група/. При това се формира конструктивно критично мислене, на каквото е трудно да се 
научат при обичайната „урочна“ форма на обучение. Те са свободни в избора на начини и видове дей-
ност за постигане на поставената им цел.

7. Традиционното и кооперативно обучение по информационни технологии 

Традиционни учебни групи Кооперативни учебни групи

  Акцентът е върху индивидуалното изпълне-
ние. 

  Членовете на групата се конкурират помежду 
си задържат информация за себе си

  Само индивидуалните постижения са възна-
градени с добра оценка

  Акцентът е върху груповата характеристика. 
  Всеки член на групата смята, че не може да ус-

пее сам, освен ако останалите членове на гру-
пата успеят 

  Групата и индивидуални постижения на уче-
ниците са възнаградени с добра оценка

  Задачите в групата се обсъждат с малък анга-
жимент за взаимното си обучение. 

  Членовете на групата взаимно си помагат, на-
сърчават и подкрепят, взаимни са усилията да 
се научат.

  Един човек често „поема“ и върши цялата ра-
бота.

  Лидерство, споделяно от всички членове.

  Малко или никакво внимание на групова фор-
мация (учениците често избират членовете). 

  Групите обикновено са големи (5-10 членове). 
  Учителят игнорира групата. Те работят са-

ми.

  Учителят поставя задача на учениците в раз-
нородни групи. 

  Групите обикновено са малки (3-5 членове). 
  Учителят наблюдава групата и се намесва, ко-

гато е необходимо.

8. Изводи
Образованието играе фундаментална роля за съществуването и развитието на съвременното 

общество. Ако съвременните методи на обучение по информационни технологии не могат да обезпе-
чат необходимото качество на подготовка на учениците, то това поставя под съмнение ефектив-
ността на образованието като цяло.

Ето защо в последните години се заговори за едно ново образование, персонализирано и гъвкаво, в 
което старите унифицирани методи отстъпват място на по-ефективните стратегии на обучение.

Кооперативното обучение по информационни технологии излиза извън рамката на традицион-
ното училищно образование. То е фокусирано към подпомагане процеса на преход на учениците от 
пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал по информационни технологии, 
в активно представящи се личности. Обучението чрез този метод стимулира взаимодействието 
между учениците, формира комуникативни учения и умения за работа в екип, сътрудничество и то-
лерантност към позициите на другите

Новото време поставя много предизвикателства пред образователната ни система. Икономи-
ката изисква от нея гъвкавост, но за да може да бъде постигнато това е необходимо синхронизира-
не на резултатите на българското образование с резултатите на развитите европейски държави.
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ДИФЕРЕНЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ГЪВКАВИ ГРУПИ ПО 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Статията разглежда възможностите за диференцирано обучение чрез разделяне класа на т.н. гъвка-
ви групи с цел по-ефективна работа в час. Авторите разглеждат диференциацията като процес, при кой-
то преподавателите, променяйки учебното съдържание, начините на оценяване и учебна среда, имат въз-
можност да отговорят на нуждите на учащите от адекватно обучение и да изпълнят държавните обра-
зователни изисквания. 

Според Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпи-
тание и подготовка за 2006-2015 г. [2], изготвена от Министерството на образованието, и докла-
да „Преглед на публичните разходи. Образованието – състояние, проблеми и възможности“ [3], из-
готвен от Министерството на финансите, почти всички учители в България използват традици-
онните методи, основаващи се на ръководната роля на учителя, а образователната система е ори-
ентирана към запаметяване и възпроизвеждане на знания, а не към провокиране на мислене, самосто-
ятелност и умения. Според същия доклад това води до отчасти активно внимание и може да спома-
га за развитието на някои умения, все още ценени в българската образователна култура: твърдо зна-
ние на фактите; бързи, гладки и смислени устни отговори; дисциплина, но от друга страна, забележ-
ките към този начин на преподаване са, че той не насърчава новаторството, комуникативността, 
независимостта и способността за решаване на проблеми – качества, чието значение в съвременния 
свят расте неимоверно. 

Предвид новите изисквания, които се поставят пред българското образование и в частност 
пред учителя, напоследък все по-често се акцентира на необходимостта от иновативни форми за 
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организация на обучението. [1] Такава форма на обучение е диференцираната работа с класа и в част-
ност работата с т.н. „гъвкави групи“. Основните три характеристики на ефективната диферен-
цирана работа с класа са:

1. избирателно и гъвкаво диференциране на класа на групи по двойки, групи от три до шест уче-
ници или работа с целия клас, отговаряща на нуждите на учениците;

2. активно изследователско обучение;
3. диференциране на текущата оценка на учениците и констатация на тяхното развитие. 
За разлика от стандартните методи на обучение, гъвкавата група е, както подсказва и името – 

мобилна и гъвкава. В гъвкавата група учениците са групирани според готовността им по определен 
предмет и способностите им, стила им на учене или според интересите им. От своя страна, гъвка-
во групираният клас може да се композира за период от седмица, ден или един урок, като групите мо-
гат да се диференцират на:

  цял клас;
  малки гъвкави групи, ръководени от учител
  групи за сътрудничество – три до шест ученици;
  по двойки;
  индивидуална работа.

Обучението на целия клас е необходима част от работата с гъвкави групи, тъй като преподава-
телите използват целия клас, когато се преподават нови знания, в случаите, когато се прави прего-
вор, когато се обсъждат нови идеи (при работа по проекти), при групова дискусия и за изграждане на 
общността.

Малки групи, ръководени от учител, са друг гъвкав вариант на групата. Тези групи работят до-
бре при мини-уроци, където преподавателят упражнява демонстрационен модел на водене на часа. В 
малките групи учителите могат да са и наблюдатели, да „отчитат това, което всяко дете може и-
ли не може да направи, кое има нужда от подкрепа и кое не“ [6]. В малките групи, ръководени от учи-
тел, се дават на учениците необходимите учебни материали или необходимата им подкрепа за по-
вишаване на тяхната компетенция по даден проблем. Така ползата от тези групи е както за учени-
ци с високи резултати, така и за ученици с недотам високи резултати. Учениците в тези групи мо-
гат да се възползват от повече индивидуално внимание и могат да се чувстват свободни да задават 
въпроси и да участват в дискусии. 

Малки групи от три до шест ученици могат да работят заедно, без учител-посредник. Те могат да 
бъдат неструктурирани дискусионни групи или сформирани на базата на официални договорености, в 
които всеки член има определена задача или роля. Членовете в групата могат да бъдат самостоятелно 
избрани или определени въз основа на стил на учене, компетентност, знания в дадена област или други 
критерии. В тези групи учениците могат да работят по уроци, записани на интерактивна бяла дъска, 
в група по проекти или практически занимания, а работата в кооперативна група би могла да изгради 
чувство на взаимозависимост, взаимопомощ и индивидуална отговорност. При учениците, които ра-
ботят в „кооперативни групи“, се наблюдава повишаване на постиженията им при решаване на прак-
тически задачи, изказване на самостоятелни идеи, както и повишаване на социалните им умения.

Работата по двойки би могла да бъде на възложени от преподавателя или самостоятелно избрани 
от учениците обединения, в които може да се работи по теоретични или пратически проблеми, да се 
решават казуси и др. LDL подходът („Lernen Durch Lehren“) или учене чрез обучение се използва и в слу-
чаите, когато „учениците подготвят и учат уроци или части от уроци, които в последствие пред-
ставят на подходяща аудитория – съученици или по-малки ученици. Децата обичат да се учат от 
други деца. Това не е просто едно представяне или лекция. Учениците-преподаватели имат възмож-
ност не само да създават специфично съдържание, но също така и да избират свои собствени мето-
ди и дидактически подходи към преподаването“[6]. „Сдвоените обучения лесно се управляват и ефек-
тивно се използват в класната стая с малко подготовка и могат да бъдат наблюдавани с лекота“[4]. 

Индивидуалното обучение заема „жизнено важно място в цялостната организация на класната 
стая“[4]. При този метод на обучение ученикът работи самостоятелно върху практически задания 
или по проект, решаване на задачи, четене и писане, решаване на тестове, самооценка или творческа 
работа. Индивидуалната работа дава възможност на учениците да си поставят цели, да си изберат 
задачи отговарящи на интересите им, да проучат и да разширят познанията си. 

Гъвкавата група започва с формираща оценка, която може да бъде формална или неформална. О-
ценките са от съществено значение, независимо дали са поставени за непосредствено изпълнение на 
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задача, за начин на учене или интерес, а наблюдението и ежедневното проучване на „нормалната“ ра-
бота в клас са мощни инструменти за неформалната оценка. „Преподавателите, които слушат и 
четат внимателно, документират впечатленията си са тези, които могат да вникнат в обучени-
ето на всяко дете“ [5]. 

За преподавателите, които имат малък опит или изобщо нямат такъв при работа с гъвкави гру-
пи, перспективата за организиране и управление на „диференцирана класната стая“ може да се окаже 
обезсърчителна. Как може преподавателят да отдели достатъчно време и внимание на всички групи 
или отделни ученици? Да даде инструкции, да отговори на въпросите и да окаже подкрепа? Да задър-
жи вниманието на всички по време на целия час, седмицата, за която е поставена задачата? Да оце-
нява знанията, напредъка и интереси им? Как ще намери време да подготви материали за бели дъски, 
флипчарт и работни листове? 

Отговорът е да се създаде методика за подпомагане на обучението. Има редица методи и техно-
логии, които преподавателите могат да използват за улесняване на работата с гъвкави групи – ком-
пютри, интерактивни бели дъски, мултимедии, графични калкулатори, таблети и много други, кои-
то позволяват на учениците да работят в групи или под наблюдение на учител:

  на интерактивни бели дъски могат да бъдат възпроизведени предварително създадени уроци, 
инструкции или демонстрации; 

  специализиран софтуер за управление, даващ възможност на преподаватели да наблюдават на-
предъка на учениците; 

  таблети с инсталиран софтуер за разпознаване на ръкописен текст, които са свързани към 
док-станция с интерактивна бяла дъска – така преподавателят ще може да контролира рабо-
тата на учениците от всяка точка на стаята;

  документ камери, проектиращи на целия клас или дадена група малки предмети или снимки; 
  интерактивни системи за проверка на знания, умения и компетенции

  тест системи;
  Flash или Flex базирани задачи, при които окончателната оценка е сформирана на базата на 

последователно изпълнение на задачи (дидактически игри, работа със специализиран софтуер ...);
  clikers система;
  multi mouse;
  аудио системи.

Тези ресурси подпомагат учителя, като дават възможност на учениците да работят самосто-
ятелно, ангажирани с интерактивни технологии, които отговарят на необходимостта за работа с 
тях. Идеята тук е да се спести време на преподавателя чрез предоставяне на достъп на учениците 
до различни урочни дейности, мултимедийни файлове и други ресурси за подпомагане на самообуче-
нието и диференциране на инструкциите. 

Таблица 1 демонстрира дефиренцирането на класа на групи, отделните задачи за всяка една от 
гъвкавите групи и възможностите за използване на ресурси:

Обучение/ Формат 
на обучението

Задачи Ресурси

Целият клас 1. Въвежда дейностите за деня.
2. Представя нови понятия.
3. Обяснява или демонстрира процедурите
4. Дава компетентна информация или кон-

текст.

Интерактивна бяла дъска
Преносими компютри
Документ камера
Сlikers система
Озвучителна аудио система
Мulti mouse

Малки групи, 
ръководени от 
учител

1. Сформира групи въз основа на оценка
2. Преподава на специфични умения
3. Демонстрира процедури

Интерактивна бяла дъска
Преносими компютри
Документ камера
Сlikers система
Озвучителна аудио система
Мulti mouse
Таблети
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Малки групи от три 
до шест ученици

1. Задава работа по съвместни проекти
2. Следи за изпълнението на инструкции
3. Обсъжда въпроси, отговори и решения

Интерактивна бяла дъска
Преносими компютри
Документ камера
Сlikers система
Озвучителна аудио система
Мulti mouse
Таблети
Интерактивна маса

Работа по двойки 1. Провежда партньорско обучение
2. Следи за сътрудничество при решаване 

на проблеми

Интерактивна бяла дъска
Преносими компютри
Документ камера
Сlikers система
Озвучителна аудио система
Мulti mouse
Таблети
Интерактивна маса 

Индивидуална работа 1. Обсъжда въпроси, отговори и решения
2. Порвежда самостоятелно тестване и 

преглед на задачите

Интерактивна бяла дъска
Преносими компютри
Интерактивна маса

Таблица 1. Диференциране на гъвкави групи

Използването на гъвкави групи е стратегия, която може да помогне на учителите да използват 
предимствата на диференцираното обучение. Основното предимство на това обучение е, че то по-
зволява на учителите да отговорят на нуждите на различни ученици – включително със зрителни и 
слухови затруднения, ученици с увреждания, както и надарени ученици. Диференциацията може да 
насърчи демокрацията и гражданството в класната стая не само чрез подобряване на образовател-
ните резултати на учениците от групите, но и да даде на учениците „възможности за избор, реша-
ване на проблеми сред група, постигане на консенсус…“[8].

Използването на информационни и комуникационни технологии може да промени характера на 
учеб ната среда, а тя е точно това, което е от значение за учащите днес:

  ангажирани и активни ученици, които са насърчавани да проучват и изследват проблеми, та-
кива които могат подходящо за възрастта им да анализират критично това, което се осигу-
рява чрез използването на информационните и комуникационните технологии, и как те се от-
разяват на живот им

   преподаватели – посредници, а не просто предоставящи знания
Подходящият избор на деференциране на класа и използваните технологии за работа с гъвкави 

групи дават възможност за обучение, отговарящо на нуждите на преподаватели и ученици в различ-
ни ситуации. Поради тази причина е важно да се вземат предварително решения като:

Технологии, лесни за използване от учители и ученици. Гъвкавите група предполагат вменява-
не на отговорност за използването на подходящи технология, с която да работи целия клас. Интуи-
тивни и лесни за използване продукти – както за преподавателите, така и за учениците. 

Адаптивни компоненти. Решения, отговарящи на специфичните нужди на класа, а не единен или 
универсален модел. 

Интегрируеми компоненти. Технологиите за обучение да се основават на компоненти от едно изда-
телство, производител или доставчик, така ще се спести време при преминаване от една дейност в друга 
или при обединение на различни формати. 

Технологии с бъдеще. Използваната технология трябва да може да се развива със своите потреби-
тели и с развитието на технологиите. Използваният софтуер трябва да предлага безплатен ъпгрейд и 
хардуер с възможност за допълнително надграждане.

Осигурено обучение. Ефективното обучение е ключ към внедряване на технологиите. Безплатни 
или достъпни възможности за обучение, които отговарят на нуждите – индивидуални онлайн обучения, 
възможност за сваляне на ресурси, групови сесии и др.

Лесна техническа поддръжка. Използваните материали и хардуер да имат осигурена гаранционна 
и последваща техническа поддръжка.
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Като приложение на горепосоченото, авторите предлагат два примера за това как технологии-
те поддържат учебната среда и как могат да улеснят гъвкавите групи при дефиренциране на класа: 

Пример 1: Урок по информационни технологии в 9 клас – ЗИП: Самостоятелно усвояване на не-
познат софтуер

Тема: Създаване на интерактивна маса и документ камера (технологиите за създаване на инте-
рактивна маса и документ камера са описани подробно на http://dgklazzz.net) 

  Поставя се задание за индивидуална работа, работа по двойки или на малки групи от три до 
шест ученици

Срок – две седмици
Необходими ресурси: преносими компютри; web камери
Пример 2: Урок по информационни технологии в 7 клас – ЗП: Работа по проекти.
Тема: Да се изпълни проект на тема „Панаир на образованието“ за участие на училището в пана-

ир на образованието.
  Поставя се задание на трима ученици да се изработи графично изображение на рекламна ембле-

ма на училището.
Срок – една седмица
Необходими ресурси: Интерактивна бяла дъска; преносими компютри; документ камера, озвучи-

телна аудио система, multi mouse, таблети 
  Поставя се задание на шест ученици да се създадат рекламни материали за план прием на учи-

лището:
  брошура за прием в първи клас;
  брошура за прием в пети клас;
  диплянка за прием в 8 клас;

Срок – една седмица
Необходими ресурси: Интерактивна бяла дъска; преносими компютри; документ камера, clikers 

система, озвучителна аудио система, multi mouse, таблети
  Поставя се задание на трима ученици да осигурят снимков материал за училище  то 

Срок – една седмица
Необходими ресурси: Интерактивна бяла дъска; преносими компютри; документ камера
  Работа с целия клас да се изработи презентация за представяне на училището на панаира на об-

разованието.
Срок – една учебен час
Необходими ресурси: Интерактивна бяла дъска; преносими компютри; документ камера, clikers 

система, озвучителна аудио система, multi mouse, таблети
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ПЛЪГИНИ С ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Настоящата статия представя възможности за вмъкване на визуално програмиране в учебния про-
цес и е в синхрон със съществуващите ДОИ, ключовите компетентности и международни стандарти за 
използване на ИКТ. 

Употребата на plugin-и датира от седемдесетте години и е свързана първоначално с разширява-
не на възможностите на текстови редактори, а самият термин се появява през осемдесетте. Поня-
тието plugin се дефинира като „външен модул“ [4] – незадължително подобрение или помощна програ-
ма или като хардуерен или софуерен модул, добавящ специфична нова функционалност към по-голяма 
система [7]. Идеята е, че новата система се включва към вече съществуваща. В настоящата статия 
терминът се свързва с функционалното разширяване на възможностите в рамките на учебния процес. 

Известни са редица приложения на визуалното програмиране и проектиране при създаването на 
софтуeрни системи, web страници и др. Интерес представлява употребата на нови визуални сред-
ства за проектиране и на по-рутинни задачи, като използването на блокови редактори, подпомага-
щи търсенето в интернет (Boolify.org).

Включването на визуално програмиране в учебния процес е в синхрон с ДОИ за учебно съдържание 
[6]. В т.ч. по БЕЛ – овладяване на писмена и устна реч, стиловата типология на текстовете, овладя-
ване на езикови средства, а в горен етап историзиране на проблематиката. Съществено при разказ-
ването на случки е развитието на социокултурните компетентности у обучаемите. ДОИ по чуж-
ди езици допълват изискванията чрез осигуряването на междукултурни взаимодействия и развити-
е на комуникативна компетентност. В областта на природните науки се изучават процеси и явле-
ния, извършват се наблюдения, анализират се данни от тях. Оценката на работата на обучаемите 
по време на и след изпълнението на проекта е свързана и с тяхното професионално ориентиране. И 
ако обучението по структурно и обектно ориентирано програмиране затруднява значително по-
голямата част от обучаемите (у нас и по света), то това по визуално програмиране е достъпно и из-
пълнимо от всеки обучаем – в клас, в извънкласни форми и/или у дома.

Използването на тези средства естествено обединяват изискванията за учебно съдържание, но 
поставят и някои нови предизвикателства пред обучаемите като изучаване на представяне на емо-
ции, интонация, изграждане на характера на героя, умения по организация и планиране на процеса по 
проектиране на проекта.

От съществуващите интегрирани среди за работа сме избрали Scratch, като процесът на обуче-
ние може да бъде разширяван с използване и на други средства като BYOB за ученици от профилира-
ни гимназии и/или използване на Alice за ученици от горен курс. 

Таблица 1. Етапи на използване на среди за визуално програмиране в учебния процес

Клас
Начало на използване на визулно програмиране

II-IV V-VI VIII-XI

II. – V.

Ниво А. Изучаване на среда за визуално програмиране чрез подходящи за 
възрастта учебни задачи [1].
В резултат от обучението ученикът ще може да създава:
- анимация (смяна на костюми);
- спрайтова анимация;
- разказване на случки.
Ниво A’ (При две-три годишно обучение)
- разказване/измисляне на случки;
- емоции и характер на героя;
- работа по сценарии.
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VI.-VII.
Ниво B. Подпомагане на изучаването на движения в 6. клас (път/ско-
рост/време) и законите 

А. А'. B

VIII.-XII.

Ниво B'. При изучаване на процеси, подпомагащи процеса на включващо 
обучение на деца със СОП

B'. A. (C)
B.
B''
C.

Ниво B''. Пресъздаване на житейски ситуации. Използване на модели на 
сценарии [2] и [3].

B''

Ниво C. Използване на визуално програмиране за улеснаване на проце-
са по изучаване на структурно програмиране в часовете по „Информа-
тика“

C.

студен-
ти

Запознаване с концепции, от програмирането
Заб. Практика и на университетите Carnegie Mellon, Berkeley, Harward

А.
C.

Разработка на прототипи на приложения 

Интересно за обучението на студенти по компютърни науки е връзката между структурния 
анализ, разказа и анализа на изискванията за софтуерни продукти. [5]

Полезно е да обобщим изучаването на движения чрез среди за визуално програмиране: – за ниво А – 
използване на блокове Motion за придвижване на герои при: скачане , придвижване на определени стъпки 
и приплъзване до определено място за време; – за ниво А’. – имитиране на естественост на движенията 
чрез промяна на скоростта на движение и използване на изчакване, промяна в обекта, който се движи и 
на средата ; – за ниво B, B’, B’’ – изучаване на законите на движенията в природата и науката по експе-
риментален път; симулации на движения и системи от движения, откриване на зависимости.

В сценария откриваме трите сфери на драматургията: словесна, изобразителна и музикална [3], 
които можем да изразим чрез средствата на Scratch. С по-големи обучаеми е полезно дебатирането 
„за“ и „против“ компютърно генерирания сценарии и използването на компютъра на Brutus. 

Съществен елемент при създаването на проекти е оценяването им. Тук в най-пълна степен мо-
же да се разглежда подобряването на качеството на проектите вследствие на препоръки от учите-
ли или по-напреднали ученици като метод на обучение. Проектите в официалния сайт на Scratch ня-
мат тази възможност, поради което много си приличат и имат много близка съдба с процеса на съз-
даване на фолклора.[2] . 

Таблица 2. Дейности на работната група scratrch.bg за уч. 2010/2011

нива период/събитие
ръководители на 

обучението
място/институция

А. Октомври 2010 – май 2011
Теодора Момчева
Елена Димитрова

МГ „Д-р П. Берон“, 
Варна

А, А’ Юни 2011, с участие на родители Галина Момчева „Материка“, Варна

B Юли 2011 Unit „Natural Movements“ за 6 клас
Галина Момчева,

Елена Димитрова
(автори разработка)

Торун, Полша
Intel Essentials

Cs Индивидуално състезание (Cs) – 2011
Галина Момчева 

Теодора Момчева
СМБ-Варна

L

Scratch лагери (L) – юни 2011 Теодора Момчева Хотелски к-с Заря
Лагери на cct.bg – модули „Кукла и компю-

тър“ и „Анимация“ (септември 2010, април 
2011)

Веселина Калчева
Галина Момчева

Хотелски к-с Заря

SD

21 май 2011
Ден на Scratch (SD) в България

С участие на деца, родители, учители 
Отборно състезание 

Галина Момчева
Теодора Момчева

ВСУ „Ч. Храбър“
Хотелски к-с Заря

Във връзка с предложените идеи, горещо препоръчваме на учителите по всички предмети да раз-
ширят своите познания по следните теми: Визуална грамотност и комуникация, Компютърна анима-
ция, Компютърни игри, Разказване на случки, за което могат да открият насоки в сайта www.scratch.bg.
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WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИИТЕ – ИНОВАЦИЯ, В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО

Докладът описва една добра практика за използването на иновативни технологии, за подобряване на 
обучението и познавателното развитие на учениците. Как използвайки цифровите медии да подкрепим 
обучението в класните стаи? Описаните техники са използвани в преподаването по предмета Информа-
ционни технологии, но могат да се използват в обучението по всеки предмет. Представени са резултати-
те от петмесечно изследване, за ефекта от използването на някои web 2.0 инструменти. То е проведено в 
контролна и експериментална група. За да се докаже ефектът от добрата практика, докладът описва не 
само използваните web 2.0 инструменти и начина на използването им при обучението, но и проведената 
диагностика на входа и на изхода от експеримента. Целта е: от медия консуматори да създадем гъвкаво и 
творческо учебно съдържание. Описаната в доклада добра практика ще помогне на учителите да подобрят 
начина си на преподаване и да го доближат до съвременните ученици.

Ако направим анкета с въпрос, „Как ще характеризирате днешното поколение ученици?“, ще чу-
ем определения, някои от които звучат като клише: „гугъл поколение“, интернет поколение“, „фейс-
бук поколение“. И всичко това ще бъде вярно, без да търсим скрита негативна оценка. Да, такива са 
нашите ученици. Такава е реалността. Въпросът, който стои пред нас, учителите е „Как да насочим 
тази „виртуална реалност“ към ученето?“. Така изразът „Като не можеш да го победиш, сприятели 
се с него“, ще добие ново значение.

Този доклад описва една добра практика за използването на новите технологии, за подобряване 
на обучението и познавателното развитие на учениците. Описаните техники са за преподаването 
по предмета информационни технологии, но могат да се използват в обучението по всеки предмет.

От няколко години се говори за web 2.0 tools. Обяснението, какво стои зад тези думи, как са из-
ползвани в преподаването от автора и как това е променило познавателното развитие на ученици-
те, е основна цел на доклада? В доклада са представени резултатите от петмесечно изследване, за 
ефекта от използването на някои web 2.0 инструменти в преподаването по предмета информаци-
онни технологии.

Интернетът, учениците и Web 2.0 технологиите.
Интернет и социалните медии промениха комуникацията и преподаването в училище. Младото 

поколение е в свои води във „виртуалния свят“. Компютрите и мобилните устройства са навсякъде.
Учлището трябва да предложи правилните умения, на правилното място, в правилното време.
Терминът web 2.0 е свързан с уеб приложения, които улесняват интерактивните системи и имат 

ориентиран към потребителя дизайн. Тези технологии дават възможност на потребителите да ко-
муникират и сътрудничат помежду си. Терминът се свързва с името на Тим О’Райли, който го из-
ползва за пръв път през 2004 година.

Технологиите web 2.0 навлязоха във формалния учебен процес. Електронни платформи, блогове, 
wiki-та, споделяне на връзки и ресурси, социални мрежи и други, са вече част от учебния процес. По-
нятието web 2.0 се използва, за да се разграничи новата генерация интернет приложения от предиш-
ната. Със своите възможности web 2.0 приложенията стават все по-атрактивни за учители и уче-
ници. Индивидуалното генериране на продукт и създаване на съдържание от ученика, стимулира изя-
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вата на творческите му способности. Това, заедно с принципа на „използване на колективния инте-
лект“ правят тези технологии толкова успешни. Новите технологии окуражават активното учас-
тие на учениците. Всеки ученик, може да придобие знания и умения включвайки се в група и работей-
ки върху групов проект. Проблемът се дискутира, анализира и решава по един или друг начин от мно-
го ученици чрез техният опит, знания и идеи. Използването на новите технологии спомага за фор-
мирането на дигитална компетентност и умение за учене и работа в екип.

Технологиите web 2.0 имат потенциал за индуциране на промяна в сектора на образованието. Те 
могат да въздействат като катализатор на обучението, добавяйки елементи на атрактивност, не-
зависимост и автономност на учениците, предпоставки за съвместна работа и повишаване на педа-
гогическата ефективност.

Описаната в доклада добра практика доказва положителният ефект от интерактивното обу-
чение по информационни технологии, с използването на web 2.0 инструменти. За диагностика на ре-
зултатите, са използвани следните диагностични методи: наблюдение, педагогически експеримент, 
тестиране, анкетиране, статистически анализ на данните.

Използваният диагностичен инструментариум е анкета, проведена в началото и след края на 
първия учебен срок, за проучване на промените в мотивацията и отношението към ученето и тест 
за изходяща диагностика на усвоените знания. Анкетите и тестовете са провеждани едновременно 
в контролна и в експериментална група. Групите са от по 13 ученици от 10 клас, в паралелка с профи-
лирано обучение по информационни технологии. Анкетата съдържа 5 въпроса със затворен отговор. 
Формулировката на въпросите и избираемите отговори целят, да се събере информация за начина, по 
който учениците използват компютрите и интернет за обучение. Същата анкета е проведена 4 ме-
сеца по-късно, за да се проследи има ли развитие в отговорите на двете групи.

Анализът на резултатите от първата анкета е показал, че 50% от експерименталната и 55% от 
контролната група ползват интернет повече от 4 часа на ден. От тях 70% срещу 65% от контрол-
ната група го използват най-много за скайп и социални мрежи, 10% срещу 20% от контролната група 
го използват за музика и игри и само 5% от двете групи решават тестове и ползват интернет пре-
димно за обучение. Ако са отсъствали от училище 50% от експерименталната и 60% от контролна-
та група ще попитат за пропуснатият материал съученик по скайп. Около 20% от двете групи ще 
изчакат да се върнат на училище. 

При обучението на експерименталната група са използвани web 2.0 технологии. Следващите точки 
описват кои са те и как са използвани в обучението. В края на изследваният период знанията на учени-
ците са тестирани, за да се направи сравнителен анализ на резултатите, на експерименталната и кон-
тролната група ученици. Само така може да се докаже ефективността на добрата практика.

Web 2.0 инструментите използвани при обучението на експерименталната група.
1. Платформа Microsoft Live@Edu.
Има различни електронни платформи използвани в обучението. За българските училища Microsoft 

предоставя безплатно Live@Edu, на собствен домейн, хоствана от Microsoft. Тя е абсолютно безплат-
на за училищата, няма нужда от специална поддръжка и сървър, ползва се от всички училища в страна-
та. За нуждите на добрата практика е била създадена следната организация на работа в платформата.

1. На всеки ученик е създаден профил в Live@Edu с формат name_2013a@csv-vidin.eu. (Фигура 1)
2. Създадена е група на учениците – 2013а-vipusk. (Фигура 2)
3. В груповия профил са организирани папки за домашни задания, учебни материали, тестове и 

други. (Фигура 2)
4. Създаден е бележник на групата, със страници за оценките от входното ниво и текущи оцен-

ки по предмета. (Фигура 2)
5. Създаден е календар на групата, в който са били записани датите на плановите писмени работи. 

Текущо в календара са записвани и сроковете за представяне на проектните задания. (Фигура 2)
В началото, учениците подходиха резервирано, но постепенно се убедиха, че така по-лесно орга-

низират работата си. Можеха да „представят“ готовото домашно задание по всяко време. Спряха 
оправданията със забравени „флашки“ и дискове. Ако някой ученик отсъстваше от училище, може-
ше да се включи от къщи и да прегледа качените план на урока, презентация и други. Чрез опцията 
за „чат“, би могъл да зададе въпроси към учите-ля или към съученик. Учениците можеха да пишат ко-
ментари под домашните работи. Веднага го приеха, защото им напомняше за коментарите, които 
пишеха във фейсбук (Facebook). Учениците сами започнаха да избират удобството на платформата, 
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вместо електронната поща или скайпа, когато споделяха учебни материали със съучениците си. Тук 
можеха да споделят снимки в профила си, лични данни и всичко това в една защитена среда, без слу-
чайни посетители и с безопасен интернет.

Платформата е използвана в обучението по информационни технологии, но целта не беше ней-
ното разучаване, а използването Ӝ за нуждите на обучението по предмета. Тази Ӝ роля прави Live@
Edu приложима в обучението и по всички учебни предмети.

Като лек „негативен“ ефект на този начин на работа, учениците споделиха възможността ро-
дителите им по всяко време да могат да получават „обратна връзка“.

2. Тестове, създадени с програмата Hot Potatoes. (http://hotpot.uvic.ca)
Hot Potatoes е безплатен пакет програми, създаващ 6 вида интерактивни тестове: многовариан-

тен избор, кратък отговор, Quiz, тест за съпоставяне, тест за подреждане на изречения и за допъл-
ване. От 1 септември 2009 г програмата е безплатна. За да се ползва програмата няма нужда от ин-
тернет. Решаването на тестовете става в браузер (Internet Explorer, Mozila, и други), и това създа-
ва илюзия за онлайн работа.

Първият използван за изследването тест е от съпоставяне. Темата – „Елементи за изграждане на 
локална мрежа“. Тестът е с 2 колонки. Лявата със снимки на мрежови компоненти, а в дясната списък, 
от който да изберат името им (Фигура 3). Тестът е използван за проверка на знанията, но би могъл 
да се ползва и за упражнение, защото след проверката грешните отговори се изтриват и ученикът 
може да попълни свободните полета отново.

Фигура 3: Интерактивен тест върху локални мрежи

Фигура 1: Профили в Live@Edu. Фигура 2: Група на учениците в Live@Edu
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Интерактивен тест е използван и за изпитване върху темата „Основни понятия и термини в 
Бази данни“. Тип на тестът – кръстословица. Среден успех от теста – 68%.

Използването на такива тестове е възможност, ученици със СОП да бъдат включени успешно 
в работата на класа. Обикновено работата с тези ученици е по-трудна и изисква специално внима-
ние. В експерименталната група 2 ученици са със СОП. Единият има проблеми с общуването и не го-
вори. Обикновено включването им в общите задачи е трудно, но на тест 2 показаният от тях ре-
зултат е 48%.

Тестовете Hot Potatoes се създават лесно, без знания по програмиране и може да се ползват успеш-
но и в преподаването по други предмети.

3. Онлайн съвместно създаване на диаграми и схеми. (www.lucidchart.com)
Учениците използват различни начини да начертаят диаграма или схема. Paint, Word, PowerPoint, 

Dia, която се изучава в 9 клас от 2010/2011г или Visio. Но с тези програми трудно се прави съвместна 
работа. За обучението по ИТ е нужен инструмент, с помощта на който, учениците могат да рабо-
тят в екип, дори когато са у дома. Използваният в добрата практика инструмент е LucidChart. То-
ва е онлайн приложение за създаване на диаграми и схеми. След писмо до собствениците на сайта, на 
училището е предоставен безплатен акаунт за 50 потребители.

При изучаването на модула „Локални мрежи“, учениците са разделени на групи от по трима. За-
дава се задача да изготвят съвместно проект за домашна LAN. След кратка демонстрация как да се 
използва сайта, един ученик от групата започва проект в него. Споделя връзката към проекта с дру-
гите двама. Всеки от своя компютър включва в общия документ блокове, връзки и текст (Фигура 4). 
Екипите получават задача да довършат у дома проектите, да ги съхранят и качат в папката за до-
машна работа в Live@Edu. Този метод на работа е използван след това и за съвместно пректиране на 
презентация в модула „Компютърни презентации“.

Идеята на сайтове като LucidChart е, че хората, които работят заедно не са в една стая. В слу-
чая е работено първо в клас, за да могат учениците да усвоят работата с инструмента. Довършва-
нето на работата у дома им дало реална представа за възможностите. 

Фигура 4: Съвместно създаване на схема на LAN

4. Инструмент за съвместна работа върху текст.(www.titanpad.com)
При работата по проект – „Създаване на брошура“ всеки от екипа трябва да опише своя при-

нос, в общ документ. Задачата трябваше да се изпълни за домашно. За съвместната работа върху об-
щият документ е използван web 2.0 инструментът TitanPad. На учениците е демонстрирано как се 
ползва сайтът с приложението. Всеки от своя компютър може да избере цвят, с който се маркира 
написаното от него Има прозорец за размяна на съобщения. Готовият документ, може да се запише 
в PDF формат. (Фигура 5). Така учениците си „спестиха“ писането и многократното препращане на 
един файл, докато целият екип се съгласи със съдържанието му. За учителя има възможност да про-
следи от Time Slider като на филм, в какви действия са извършвали учениците, докато са работили.
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Фигура 5: Колективна работа върху един документ.

5. Използване на онлайн интерактивна бяла дъска.(www.scribblar.com)
Интерактивните дъски са вече част от обучението. За часовете по ИТ е избран безплатен он-

лайн вариант (Scribblar). За нуждите на експеримента и оценката на добрата практика е изследвано 
мнението на учениците за работа с и без интерактивна дъска, върху една и съща задача. С експери-
менталната група е проведено упражнение „Eлементи на хардуера“. Учениците определяха основни-
те компоненти в дънна платка. Упражнението е разделено на 2 етапа. След всеки от етапите учени-
ците отбелязват точка върху флипчарт, по вертикална скала от 1 до 10, как оценяват настроение-
то си от работата.

1 етап: На екран се проектира снимка на дънна платка. Учениците стават и показват компонен-
тите, чиито имена чуват. Върху „термометъра“ на флипчарта 68% от учениците са поставили 
оценки до 4 за удовлетвореност, 32% между 5 и 7.

2 етап: В Scribblar е отворена снимката на компютърното дъно. Учениците получават покани и 
влизат в „стаята“. Те разполагат с всичко което една интерактивна дъска предоставя. Посоченият 
ученик въвежда името на компонента. (Фигура 6). Върху флипчарта 23% са дали оценка 4, 45% са по-
сочили 6, а 32% са поставили оценка 9.

„Емоционалните оценки“ на занятието, дадени от учениците, показват, че те приемат и харес-
ват новите техники за овладяване на вниманието и стимулиране на интереса.

Фигура 6: Съвместна работа върху една схема във втори етап на задачата
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Проучване на промените в мотивацията и изходяща диагностика на усвоените знания.
Изброените web 2.0 инструменти, използвани в добрата практика, подобряват качеството на 

обучението. За да се докаже това в края на периода на експеримента е проведено проучване на моти-
вацията и диагностика на усвоените знания при двете групи.

От анализа на резултатите от втората анкета 65% от експерименталната и 70% от контрол-
ната група ползват интернет повече от 4 часа на ден. От тях 45% срещу 70% от контролната го 
използват най-много за скайп и социални мрежи, 10% срещу 20% за контролната го използват за му-
зика и игри, 25% от експерименталната и 8% от контролната група ползват интернет предимно за 
обучение. Ако са отсъствали от училище 5% срещу 65% за контролната група ще попитат за про-
пуснатият материал съученик по скайпа, 90% от експерименталната група ще проверят в платфор-
мата Live@Edu, a 5% ще изчакат да се върнат на училище. За контролната група 30% ще изчакат да се 
върнат на училище. Когато работят по проект 80% от експерименталната група ще ползват Live@
Edu и web 2.0 tools. От контролната група 60% ще се съберат някъде и ще ползват скайп за обмен на 
файлове, 15% биха работили само в училище по проекта. Анализът на получените от анкетата дан-
ни показва, промяна в стила на учене. При експерименталната група 90% ползват онлайн платфор-
мата за наваксване на пропуснат материал, 80% ползват новите технологии за екипна работа, от 
5% на 25% се е повишил броят на тези, които са използвали интернет предимно за учене първия срок. 
При контролната група този процент от 5% се е увеличил на 8%.

Резултатите по неоспорим начин доказват приносът на Новите технологии за промяната в 
стила на учене на учениците и повишаване на тяхната мотивация.

В края на експеримента е проведен тест, за изходяща диагностика на усвоените знания. Те-
стът е върху модул „Текстообработка“. При съставянето на съдържателната рамка на теста, са 
взети основните знания и умения, които трябва да се достигнат по модула, според програмите 
на МОМН. Включените в теста задачи са 2 типа – затворен (20 въпроса) и отворен(4 въпроса). За 
оценяването на въпросите от 21 до 24 е използван едноцифрен код. Отговорите от 1 до 20 въпрос са 
обработени със софтуер CITAS. Тестът е пробиран предварително при 50 ученици. Резултатите от 
психометричният анализ показват добра разграничителна сила на теста.

От графиката се вижда, че експерименталната група има по-високи постижения от контролна-
та група. Нейният максимален бал е 19 срещу 12 за контролната. (Фигура 7)

Фигура 7: Резултатите и анализ на теста за двете групи.
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УЧИЛИЩЕН САЙТ ЧРЕЗ SYNDEOCMS – ОТ СТАРТИРАНЕТО ДО ПОЛЗИТЕ

Заключение
Описаните в добрата практика технологии, са атрактивни за учениците и учителите, имат го-

лям ефект върху мотивацията и усвояването на знанията и са лесно достъпни и безплатни. Те са еле-
мент на електронното обучение, но проведеното изследване показа, че могат да се използват успеш-
но в преподаването в клас при формалното обучение. В същото време, използването им трябва да бъ-
де дозирано, за да не се превръща в самоцел. Не трябва да забравяме, че важният в случая е ученикът, 
а включването на нови технологии се прави, за да е неговото обучение по-ефективно.

Целите на изследването бяха, да се определи, доколко използването на нови иновационни техно-
логии като web2.0 в образованието повишава интересът и мотивацията на учениците. Дали се про-
меня и доколко начинът, по който те използват услугите в интернет. Как се отразява използване-
то на такива технологии върху познавателното развитие на учениците.

Проведеното изследване, изходната диагностика и статистическите анализи върху нея показ-
ват, че прилагането на такива методи в обучението ще изведе образованието на едно по-високо 
стъпало и ще съдейства за постигането на образователните цели.
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Представят се възможностите на системата за управление на съдържанието на училищни сайтове 
SyndeoCMS за мотивиране на учениците, за представяне на допълнителна учебна информация, предста-
вяне на продукти на творческата и проектна дейност, за подкрепа на родителите във възпитанието на 
децата им. 

За един съвременен училищен сайт не е достатъчно да информира, а и да бъде полезен в учебна-
та работа. На неговите страници могат да намерят място училищните новини, планираните през 
учебната година дейности, списък на преподавателския състав и правилника на училището. Възмож-
но е да се представи историята на училището, летописната книга и постиженията на неговите въз-
питаници. В спортен раздел се отделя внимание на талисмана, цветовете и екипите на отборите, 
дава се график на спортните състезания, отборните статистики, оформя се виртуална витрина 
със спечелените отличия. Друг раздел може да е посветен на групите по интереси, на клубовете, му-
зикалните групи и на театралната трупа. Там могат да бъдат представени онлайн галерии с рисун-
ки и снимки. Бивши възпитаници на училището могат да уговарят срещи на випуска си и да оставят 
новите си координати, за да не губят връзки с доскорошните си съученици. Сайтът трябва да дава 
възможност за връзка по различни начини – телефонен указател, чат, форум, имейл, социална мрежа...

В учебната работа училищният сайт може да е полезен с препратки към ценни сайтове, към уеб-
страници на класове, на учители и ученици. Сайтът на училището мотивира с възможността за 
изява пред по-широка публика. Учениците се представят със своите най-добри рисунки, съчинения, 
стихотворения, резултати от работата по проекти. Това е един модерен и при това ефективен 
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начин да се стимулира детското творчество [4]. Родителите откриват съвети за възпитанието 
на децата си, разбират как да ги подпомагат в самоподготовката или търсят връзка с експерти [3].

За да се създаде един съвременен сайт, е нужно да се изяснят целта, задачите и аудиторията му, да 
се обмисли посоката му на развитие, съдържанието, структурата и навигацията му. След това се прис-
тъпва към създаването му – уточнява се дизайна, избира се способ на изграждането му. Преди сайтът да 
се представи пред по-широка публика, се проверява функционалността му, отстраняват се граматиче-
ските и стилистични грешки. После адресът му се регистрира в сайтове-каталози, разменят се рекламни 
банери и препратки към него се поставят в професионални общности, форуми, блогове.

С това работата по един сайт не приключва. Редовното му обновление привлича нови потреби-
тели и кара старите да го посещават отново. Ако сайтът не е статичен [1], а е създаден чрез систе-
ма за управление на съдържанието (CMS – Content Management System), то за създаването и поддържа-
нето му няма да са нужни умения по програмиране и уебдизайн – достатъчни са общи умения за ра-
бота със сайтове и текстообработваща програма. Работата по сайта е посредством браузъра, по-
средством компютър, свързан към Интернет. По този начин става възможно по сайта да работят 
няколко типа потребители: администратор, редактори (учители), автори (учители или ученици) 
и посетители. 

Какво са Site@School, Website@School и SyndeoCMS?
Като цяло, сайт, създаден посредством CMS е по-удобен за поддръжка, страниците са с единен 

външен вид, а при необходимост, много бързо се променя както съдържанието на отделна страни-
ца, така и структурата или дизайна на сайта. CMS позволява създаването на един уебсайт да става 
буквално за минути. Много по-лесно, чрез разбираем уебинтерфейс, е публикуването, редактиране-
то или изтриването на съдържание. Тъй като по такъв сайт работят много хора, често отдалечени 
един от друг, без значение коя операционна система и софтуер използват, сайтът е винаги актуален.

Специално за сайтове на учениците от началните класове са подходящи разработените в Холан-
дия системи за управление съдържанието на начални и основни училища Site@School (http://siteatschool.
org/) [2], Website@School (http://websiteatschool.eu/) и SyndeoCMS (http://www.syndeocms.org/). Училищен 
сайт успешно може да се създаде и поддържа с Joomla (http://www.joomla.org/) или WordPress (http://
bg.wordpress.org/). 

От малките ученици не бива да се очаква да преминават през онлайн дистанционни курсове, за-
това тези CMS-и са насочени най-вече към представяне на училището и за подпомагане на учебна-
та работа. Работата над Site@School започва през 2002 година. Системата непрекъснато се развива, а 
чрез превода на няколко езика, сред които е и българският, става популярна в много страни. По-къс-
но част от програмистите се отделят и създават разклонение на Site@School, наречено SyndeoCMS, а 
наскоро се появи и Website@School. Тъй като най-поддържан е SyndeoCMS, по-нататък ще разглежда-
ме именно него. 

Разработчиците му са предвидили всичко, което е нужно на един детски сайт, свързан с образо-
ванието. Използват се модули: календар на училищните събития, галерия от снимки, рисунки, видео 
или аудиозаписи, място за обяви, изпращане на имейл, форум, защитен чат, книга за гости, новини, 
електронен вестник, страници на ученици, учители и проекти, търсачка, карта на сайта, качване и 
сваляне на файлове, препратки към полезни сайтове и др. Тези модули се конфигурират и се свързват 
с конкретни страници от сайта. Допълнителна динамика може да се постигне с използването на го-
тови флаш-игри, интерактивни презентации, java-скриптове с някаква променяща се информация – 
тв-програма, метеорологична прогноза, анкети.

Когато се изгражда сайт, посредством Site@School, Website@School или SyndeoCMS става част от 
една нова общност, в която учители от цял свят използват този софтуер споделят свои идеи и 
практически опит. Списъци на тези сайтове са достъпни във форумите на разработчиците. 

Ще ви направи впечатление, че интерфейсът на сайтовете, създадени с Site@School или SyndeoCMS 
не е претрупан, няма много опции при галерията или форума, например. Това е добре за малките уче-
ници, които най-често посещават тези сайтове, тъй като вниманието им бързо се насочва към не-
значителни подробности, към недотам нужни екстри или към рекламни банери. 

Инсталиране на SyndeoCMS
За да има училището ви сайт, базиран на SyndeoCMS, трябва да се наеме хостинг с PHP и MySQL, 

да се избере домейн и да се регистрира. От сайта на разработчиците (http://syndeocms.org/) се изтегля 
файл, който да се разархивира, след което чрез FTP-клиент се копира разархивираното съдържание на 
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сървъра. Междувременно през контролния панел се създава база данни (ако не е създадена от достав-
чика), определя се потребителско име и парола за достъп до нея.

Когато копирането на файлове приключи, в браузъра се написва „http://imenasaita.org/starnet/
install/“, където вместо „imenasaita.org“ се вписва истинският домейн на бъдещия училищен сайт. Ще 
се зареди страница, в която се посочва какво точно възнамерявате на направите – в нашия случай – 
нова инсталация. Избира се „New instalation – English“. Инсталирането започна направо на сървъра. По 
същия начин се извършва и обновяването на софтуера – новите файлове се копират в съответните 
им папки на сървъра и от браузъра се избира обновяване.

Самото инсталиране на SyndeoCMS отнема буквално няколко минути. Всичко е организирано в 
няколко стъпки. В първата стъпка (Step 1) се посочва името на сайта и уебадреса му. След като се на-
тисне Continue, се преминава към следващата стъпка, където се въвежда името на потребителя на 
базата данни, паролата му за достъп до нея, както и названието Ӝ. За да се използва една база данни 
за няколко сайта, изградени с SyndeoCMS, се пише уникален префикс в полето Tablename prefix. Разби-
ра се, всеки сайт трябва да се намира в отделна директория на сървъра.

В третата стъпка от инсталирането на SyndeoCMS се избира дали да се заредят демонстраци-
онни данни или да се започне на чисто. При Step 4 се въвежда името на администратора на сайта, по-
требителското му име и парола. Те са много важни, защото дават пълен контрол над сайта. В края 
на инсталационния процес се напомня да се изтрие поддиректорията install от сървъра.

Администраторът влиза от адрес http://imenasaita.org/starnet/. На страницата, която се зарежда 
след правилното въвеждане на потребителско име и парола се вижда версията на SyndeoCMS и наи-
менованието на сайта. Вижда се редица от икони, с които се управлява съдържанието на сайта, по-
требителите, проектите, по които се работи, класове, преподаватели, следи се статистика и др.

На първата страница е предоставен достъп до пълната документация на английски език, до фо-
рума, представят се различни статистики за сайта – брой страници, брой ученици и пр. За да из-
берете интерфейсът да е на български език, се натиска иконата Configuration и след това Working 
environment. От менюто Language се посочва BG. От същата тази страница се определя как да се из-
писва датата и по колко страници да име всеки ученик (максималният брой е 99).

За да се промени външният вид на сайта можете да използвате някой от готовите шаблони, а 
допълнителни се изтеглят от сайта на разработчика като трябва само да се разархивира и да се по-
стави в поддиректорията /starnet/themes/ на сървъра. Оригинален външен вид на сайта може да се по-
стигне, ако в раздел „Конфигуриране“ на SyndeoCMS-опции се избере шаблон, наречен „editable“. Тога-
ва с модул, наименуван „Template editor“ се избират шрифтове, цветове на страницата, вида на ме-
нюто, добавят се изображения, които да се използват като бутони. По-късно дизайнът на сайта се 
променя много лесно – буквално за секунди, с няколко щраквания с мишката. Това позволява външни-
ят вид на сайта да се актуализира според шаблона или да се внесе разнообразие.

В „Лични настройки“ се променя името и имейлът на потребителя, избира се режим „По-добра ви-
димост“, за хора, които имат проблеми със зрението, избира се редактор на страниците, който ще 
се използва от администратора, учениците и учителите. Отново в раздел „Конфигуриране“, но от 
страницата „Потребители“ се добавя нов потребител като се определят правата му на достъп и мо-
дулите, които да управлява. Това позволява да се оторизира един учител, който да поддържа точно 
определени страници от сайта или пък да отговаря за определен модул – да е модератор на форума или 
пък да качва в сайта снимки, които отразяват различни училищни събития. От „Конфигуриране – по-
требители“ се редактират или изтриват вече съществуващи профили на потребители, лесно се упра-
вляват правата на достъп на учители и ученици, създават се проекти, по които се работи.

Изграждането на един добър сайт започва със скициране структурата му на хартия. Учители, 
ученици, родители и училищно ръководство решават какво да е съдържанието на разделите, какви 
да са техните наименования. След това от „Управление на страници“ се добавят нови раздели на сай-
та, към тях се създават страници и при необходимост някои от тях се свързват с модул. Друго, ко-
ето трябва да свърши администраторът е да създаде класове, да добави профили преподаватели и да 
ги свърже с класове и проекти. Преподавателите, от своя страна добавят профилите на учениците 
в своя клас и ги обвързват към определени проекти.

Самото създаване на страница става лесно. От „Управление на страници“ се избира този раздел от 
сайта, в който трябва да е тя. Щраква се върху „Нова страница“ и се попълва наименованието Ӝв по-
лето „Заглавие“. С натискане на бутона „Запис“ направените промени се съхраняват. За да се пише в 
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страницата, трябва да се щракне върху наименованието Ӝ и се отваря нов текстов редактор, който 
притежава отлични възможности за форматиране на текста, за добавяне на изображения, таблици и 
препратки. Възможно е временно да се скрият страници или цели раздели. Това е полезно тогава, когато 
страницата изисква редактиране, отнемащо няколко дни или се извършва от няколко човека. Могат да 
бъдат скрити страници или раздели, които актуални всяка година само няколко дни – например, стра-
ници за патронния празник на училището, за Коледа, да откриването на новата учебна година... Щом 
поводът, за който е посветена страницата настъпи отново, тя пак се прави видима.

Пред наименованието на разделите и страниците има няколко символа. Къщичката означава, че 
това е първи раздел или първа негова страница. Този символ се поставя задължително пред един от 
разделите и пред една от страниците на всеки раздел. Така управлявате коя страница на съответ-
ния раздел ще се зареди първо, щом се посети сайта. Промяната на става просто като натиснете 
върху полупрозрачната къщичка на тази страница, която искате да е първа. Това ни позволява бързо 
да променяме първите страници на разделите, за да се акцентира на един или друг материал.

Моливът пред името на страницата означава редактиране наименованието Ӝ. Автоматично в 
долната част на всяка страница се записва датата, на която тя е редактирана последно. С натиска-
нето на иконата-кошче се изтрива съответния раздел или страница. Това действие е необратимо.

„Управление на файловете“ е друг главен раздел в системата на управление на сайтове SyndeoCMS. Чрез 
него се копират файлове от компютъра, с който се работи в момента и се записват определени директо-
рии на сървъра, за да се използват по-късно. Файловете могат да са както графични, така и текст, видео или 
звук. За да се организират по-добре, възможно е да се създадат допълнителни директории на сървъра.

Администраторът на един SyndeoCMS-базиран сайт управлява модулите, чрез които се добавят 
нови функции.

Чрез „Обяви“ учениците пускат свои обяви за размяна на книги, карти за колекции и др. Кога-
то някой добави обява, администраторът получава уведомително електронно писмо. Ако съдържа-
нието на обявата не е подходящо за училищния сайт, просто не се публикува и се изтрива. При на-
стройките на модула се определя и колко дни да бъдат актуални обявите, след което системата ги 
изтрива автоматично.

В модула „Календар“ се показват планираните събития за съответния месец. Тук могат да наме-
рят място датите на математически и спортни състезания, екскурзии, ваканции. 

Снимки и сканирани рисунки на децата (формат GIF, JPG) се показват в раздела „Албум“. Освен то-
ва могат да се представят кратки видеофилми (AVI, MPG), звукозаписи (WAV, MP3) и текстови доку-
менти (DOC, PDF). По този начин лесно се публикуват снимки от живота на класа (като се има пред-
вид желанието на родители и ученици да се публикуват снимки в Интернет), изображения, които 
илюстрират изучавано в момента учебно съдържание, оформя се виртуално табло „Краснопис“, ска-
нират се рисунки на децата, правени с акварели или темперни бой, техни апликации с цветни хартии, 
както и макроснимки на фигурки от пластилин. В онлайн галериите могат да се покажат и рисунки, 
създадени с компютърните програми (ComLogo, MS Paint, TuxPaint, SnowF, ArtRage и др.). В галериите на 
сайта могат да се поместят видеоклипове от живота на класа, звукозаписи на изпълнение на вокална-
та група, рецитиране на любими стихотворения или въображаеми интервюта с герои от литератур-
ни произведения. Текстовите документи могат да подпомагат усвояването на учебното съдържание.

В сайта на училището, изграден посредством SyndeoCMS, има два модула „Чат“ и „Форум“, които 
подпомагат общуването между ученици и учители. В „Чат“ е помислено за сигурността на децата 
– модулът е достъпен само за потребители, регистрирани като ученици. Форумът е с три различни 
нива на достъп – за всички посетители, само за ученици, само за учители.

Специален имейл-модул предпазва от спам – изпращането на писма до предварително вписани ли-
ца (директор, класни ръководители, училищен психолог) става от специална страница. Никъде не се 
вижда имейл адрес, има ограничение в броя символи на писмото, а за да се изпрати следващото тряб-
ва де изчака определено време.

Чрез отделен модул сайтът се сдобива с търсачка. Чрез друг модул се добавя карта на сайта, ко-
ято се обновява автоматично – така се показва какво е съдържанието на сайта и се облекчава ориен-
тирането в него. Ако някой от посетителите иска да сподели нещо за сайта, пише в книгата за гос-
ти. Администраторът на сайта получава известие за нови съобщения в тази книга и трие тези, чи-
ето съдържание не отговаря на нормите. Възможно е на една страница от сайта да могат да се кач-
ват или изтеглят файлове. Това са различни презентации, които учениците да разгледат в домовете 
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си, скрийнсейвъри, висококачествени снимки, текстови файлове, съдържащи учебни правила, задачи 
от отминали математически състезания.

В новинарския модул се представят новини от живота на училището или интересни събития в 
отделните класове, информира се успехи, които са постигнали учениците или се известява за пред-
стоящи мероприятия. Училищен сайт, създаден чрез SyndeoCMS, има собствена система за подго-
товка и разпространение на истински електронен вестник. Автоматизирано е добавянето на нови 
абонати, изпращането на готовия брой на вестника по електронната им поща, прекратяването на 
абонамента. Възможно е поддържането на няколко електронни издания. Така училищният сайт може 
да има информационен бюлетин, насочен пряко към родителите – тук се информират за постижени-
ята на учениците, за нови инициативи, получават съвети за възпитанието на децата си или просто 
получават обобщение на казаното на отминала родителска среща. Друго издание може да е електро-
нен вестник на отделен клас или пък тематично издание – „Малки еколози“, „Математически вест-
ник за 2. клас“ или „Компютърни игри“.

Много възможности за работа дава модулът „Страници на класове“. Чрез него се създават, разглеж-
дат , премахват и одобряват страници на ученици, преподаватели и проекти. В модула „Видео“ се под-
държа и представя видеоколекция, свързана с учебния материал или моменти от училищния живот.

Модулът за препратки към сайтове позволява да се събират уебадреси на полезни сайтове и да 
се систематизират по предварително формулирани категории. Посетителите на сайта могат да 
предлагат връзки, които се одобряват от администратори, за да са достъпни за всички.

Административната част на един сайт, изграден посредством SyndeoCMS, има още няколко раз-
дела. В „Статистика“ се вижда кои са най-посещаваните страници в сайта. При желание от стра-
на на администратора, това броене може да се анулира и да се направи така, че IP-адресът на админи-
стратора да не се отчита – така се получава по-чиста статистика за посещаемостта на сайта. По-
вечето фирми, осигуряващи хостинг предоставят допълнителна възможност за преглеждане на пре-
цизно водена подробна статистика.

С помощта на „Инструменти“ се създава резервно копие на базата данни, което е от полза в бъде-
ще – тогава, когато има проблем със системата за управление на съдържанието или се сменя хостин-
га. Възможно е да се редактира превода или да се преведе на друг език, води се списък на потребители-
те, които влизат в системата.

За да работи сайтът добре, да е защитен от злонамерени лица, нужно е да се използва най-нова-
та версия на софтуера. Разработчиците на SyndeoCMS периодично представят нови версии на про-
дукта. Винаги има лесен начин за мигриране към следващата версия.

Освен от администратор, съдържанието на сайта се допълва от учителите и учениците. Учени-
кът в един SyndeoCMS-сайт може да създава и редактира посредством браузъра страниците си: въ-
веждат текст, изображения, таблици, вмъква готови видеоклипчета или flash-анимации, препратки 
към други сайтове; работят съвместно по общи онлайн проекти. Тези страници са видими от по-
сетителите на сайта след одобрение от учител. Един ученик може да има до 99 страници като то-
зи брой се определя от администратора. Възможно е няколко ученика да работят в екип по общ он-
лайн проект. Те всички имат права да редактират общи страници. Учителите получават писмо по 
електронната поща, когато някой от учениците им е създал или редактирал страницата си. Учите-
лят я проверява и одобрява. Той също може да има свои лични страници, да пише в учителския форум. 
Преподавателите от едно училище имат достъп до интранет сайт – една защитена зона, скрит за 
всички останали сайт, който си е само за тях. Това е една виртуална учителска стая, която си има 
свои раздели, форум, галерия. Така може да се оформи архив с учебни материали, които се ползват през 
годината, снимки от събирания на колектива, препратки към полезни сайтове за учители, шаблони за 
електронни документи, списъци, годишни разпределения, схеми на сядането на учениците, служебен 
календар, седмична програма на класовете; има и лесни начини за служебна комуникация: чат, форум, 
гласова телефония. Учител може да бъде присъединен към няколко ученически проекти. 

Педагогически опит при работата с SyndeoCMS и електронни средства за изява на учениците
Идеите, движещи системите за управление на съдържанието Site@School, Website@School и 

SyndeoCMS са се зародили преди да има Интернет. Селестин Френе (1896 – 1966) е френски педагог, 
който счита, че децата учат по-добре, ако възприемат нещата в тяхната естествена среда, извън 
училищната сграда, сред природата. Когато се върнат в класната стая, те пишат съчинения, диску-
тират и редактират заедно своите текстове. С печатарска преса се отпечатват детски вестници 
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и книги, което стимулира учебния процес.
В наши дни, осемдесет години по-късно Site@School и SyndeoCMS реализират образователните це-

ли на Френе – представяне на създадени от децата текстове в съвременна форма (за Френе – печатар-
ската преса, за нас – Интернет), споделяне на преживяванията и на творческите резултати, под-
помагане на по-добрия изказ на учениците, мотивиране на творчеството и на самия учебен процес.

При създаването на един училищен сайт, например „Детски клуб – СОУЕЕ – Русе“ (http://kids.
souee.org/), се преминава през няколко етапа на организиране и реализация. След като преподаватели-
те се запознаят с проекта и ръководството на училището осигури хостинг и домейн, следва инфор-
мирането на родителите. Те научават, че децата им ще имат свои собствени страници в сайта на 
училището и ще могат да пишат в тях от компютърния кабинет в училище или от домовете си. 
Друга възможност, която се разкрива, е работата по общи онлайн проекти. На сайта ще се получа-
ва информация за учебната работа, ще могат да ползващ защитени от външни лица форум и чат, 
ще имат електронна галерия със снимки и рисунки, ще се сдобият със собствен електронен вестник.

Учениците предлагат различни наименования на сайта и избират най-подходящото – името 
трябва да е кратко, да се пише лесно на латиница, да се помни лесно. Избраното име на сайта се ре-
гистрира като поддомейн. Основният домейн остава запазен за официалния сайт на училището, в 
нашия случай обхващащ по-голяма аудитория – учениците до 12. клас. Разработен е оригинален ди-
зайн на сайта, който благодарение възможностите на SyndeoCMS, може много бързо да се усъвър-
шенства. По класове учениците избират потребителски имена, с които да влизат в сайта, за да пи-
шат в страниците си и да работят по онлайн проекти. Някои ученици предлагат раздели, рубрики, 
препоръчват любимите си сайтове, за да включат препратки към тях в отделна страница на сайта.

След обсъждане и анкети става ясно, че учениците желаят в техния сайт да има: стихотворе-
ния, римушки, кръстословици, игри, гатанки, игри, информация за динозаврите и човешкото тяло, 
за животните, за миналото на България, за фараоните, за авторите на книгите, за Луната и звезди-
те, за математиката, музиката, за природата и растенията, за планините, за спорта и различните 
футболни отбори, рисунки за оцветяване. Това съдържание може да бъде оформено в различни разде-
ли, като препратки или собствено съдържание, най-вече добавено от самите ученици във връзка с из-
пълнение на различни домашни задачи и онлайн проекти.

В часовете по ИТ учениците се научават да публикуват своите текстове посредством онлайн 
текстовия редактор, да добавят изображения, препратки към други сайтове. По този начин деца-
та разбират как се работи с текстовия редактори и могат и от домовете си да публикуват най-до-
брите свои съчинения и рисунки. 

Като цяло, един сайт дава възможност за използване на качествено нови средства за изява на уче-
ниците. Освен онлайн галериите със сканирани рисунки, апликации или макроснимки на модели от 
пластилин или хартия, може да се представят фотографии от екскурзии, състезания, сценични из-
яви, от училищното ежедневие. Тук намират място и неща, които децата са изработили в часове-
те по Домашен бит (хартиени макети, сандвичи, текстилни произведения, изделия от отпадъчни 
материали, украси). Много лесно се създава виртуално табло „Краснопис“ – листите на децата, ко-
ито пишат най-красиво се сканират и се оформят в онлайн галерия. Доста интересно бе в часовете 
по изобразително изкуство, когато третокласниците имаха за цел с пластилин да направят скулп-
тура на животно. Работиха две деца, едното от които моделираше животното, а другото – офор-
ми декор от цветни хартии и природни материали – езеро, гора, планини. Накрая бяха направени ма-
кроснимки с цифров фотоапарат на повечето животни. 

В отделен проект може да се оформи илюстриране на епизоди от позната литературно произ-
ведение, скрийнсейвър или видеофилм с рисунки по определена тема, тапети за работната площ, пес-
ни, записани във формат МР3, пъзели, електронни книжки със стихотворения или гатанки, презента-
ции, илюстриращи учебния материал, учебен софтуер, годишен календар, в който се използват от-
личени детски рисунки, вестник на класа. В този сайт може да се публикува списък с препоръчител-
ните книги за четене през ваканцията. Освен изброени автори и заглавия, може да се покажат кори-
ците, илюстрации, откъси от текста или кратко представяне, препратки към сайтове свързани с 
автори или кратки видеоклипове от екранизации на тези произведения или аудиофайл, в който е за-
писан откъс от произведението. Целта тук е да се подтикнат учениците към четене на едно или 
друго произведение. Попълва се електронен читателски дневник, базиран на формуляр от Google до-
кументи. За по-консервативните от училищния сайт може да се изтегли лист от читателски днев-
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ник, който да се попълни на ръка или с компютър. В отделен раздел се публикуват съвети за по-ефек-
тивно учене, за приятелството.

Много полезен може да бъде електронният вестник на училището. В него се представят репор-
тажи от живота на класа, от различни тържества, споделят се впечатления от посещения на теа-
трални постановки, екскурзии. Публикуват се занимателни задачи, текстове написани от самите 
ученици, за да се стимулира детското творчество. В помощ по обучението по математика могат 
да са от полза текстови задачи, които се решават онлайн като тест, за Човек и общество и Човек 
и природа – допълнителни текстове, илюстративен материал, насоки към определени статии в он-
лайн енциклопедии. Постепенно се създава и допълва раздел „Матури“, където има архив да тестове-
те от Националното външно оценяване за 4. клас, заедно с онлайн тестове. Ценна е възможността 
да се представи архив да задачи от различни математически състезания. 

Една от най-ценните възможности е учениците да си сътрудничат по повод работа по общ он-
лайн проект. Когато един участник в проекта пише в специално създадените за целта страници и го 
съхрани, друг може да редактира или допълни текста и изображенията. Така те търсят информация 
по повод проекта, решават кое да публикуват, форматират текста, добавят изображения и по то-
зи начин представят страните в Европейския съюз, измислят приказка с продължение или предста-
вят училището си или родния град. По този начин на сайта се обхваща цялостния жизнен цикъл на 
проекта – от първоначалното му представяне, през помощни ресурси за реализирането му до непо-
средственото му реализиране и представяне на крайния продукт [5].

От първите напечатани думи, от първите нарисувани рисунки до издаването на електронен 
вестник и работата по проекти – Site@School и SyndeoCMS разкриват цял спектър от нови възмож-
ности.

Училищният сайт подкрепя ученици и родители в ученето – с допълнителна информация или 
възможността повторно да разгледат презентациите от уроците, чрез препратките към ценни 
сайтове или видеоклиповете, илюстриращи учебни теми. Постепенно се изграждат познания и уме-
ния за сътрудничество, взаимопомощ, самооценка и критическо мислене. Допълвайки съдържание-
то на своите страници в училищния сайт, изграден, посредством Site@School, Website@School или 
SyndeoCMS учениците усещат удовлетворение от това, че техни текстове и рисунки са достъпни 
и интересни за по-широка публика, че текстът е напечатан от тях самите и че изглежда добре. За 
учениците сайтът е среда, в която откриват сътрудници при работа по онлайн проектите, разви-
ват се уменията за работа в екип. 

Какво казват третокласниците?
„Сайтът за мен е най-хубавият в Интернет. Той е цветен и съдържа много ценна информация. 

Сайтът много ми хареса, аз го посещавам всеки ден.“ – Ники В
„Аз мисля, че този сайт е много красив. Децата пишат всякакви работи за себе си, за животните, 

спорта и други. Всички са писали по нещо.“ – Румен
„Сайтът е добре измислен. На мен точно това ми харесва. Аз мисля, че в сайта може да има повече 

за звездите, Луната и планетите. Иначе сайтът е много хубав и интересен.“ – Камелия
„Аз мисля, че сайтът е много хубав и интересен. В него има много случки, съчинения, стихчета, га-

танки и снимки.“ – Силвия
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ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ С ПОМОЩТА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

В статията е описан образователен портал, поддържащ смесено обучение в средното училище. Учеб-
ният материали се съхранява в дигитални библиотеки. Използването на портала е представено като раз-
нообразни сценарии. Сценарият „Електронно тестване“ е описан в детайли. 

1. Въведение
Образованието е социален процес и измененията в него задължително се отнасят до участие-

то на различни групи хора – учители, ученици, родители, преподаватели, студенти, изследователи 
и други. По традиция то е консервативно, което не значи лошо или недопустимо. Консерватизмът 
в случая означава стабилност, последователност, спазване и следване на определени традиции. Необ-
ходимостта от иновация започва най-напред от осъзнаване (от опит и изследвания) на очерталите 
се противоречия между актуалното състояние и породените нови изисквания. Причините за инова-
ция в образованието се крият преди всичко в общественото развитие, което на определен етап вли-
за в противоречие с установената образователна система и особено с нейната ефективност, разби-
рана като способност на тази система да задоволи обществените потребности от кадри. 

От психологична гледна точка ученето е дейност, насочена към усвояване на знания, изработва-
не на умения и навици. Успехът от учебната дейност се вижда и измерва на първо място с умения-
та на субекта. Индивидуализацията на обучението винаги е стояло на дневен ред в учебния процес, 
но при съвременните условия, с навлизането на информационните технологии, възможностите за 
това са много по-големи. Установената досега класно-урочна форма на обучение в училище прите-
жава някой съществени недостатъци: недостиг на време; претовареност; лошо онагледяване; не до-
бри условия за съзнателна самостоятелна дейност на всеки ученик ; лична отговорност и други. На 
този фон възникват различни идеи, провеждат се експерименти, проучва се чужд опит. Най-често 
предмет на такива изследвания, опит и нововъведения е съдържанието на образованието, свързано с 
адекватни методи и организация на педагогическия процес. Много университети, училищата и фир-
ми разработиха собствени модели за електронно и дистанционно обучение, използващи постижени-
ята на информационните и комуникационните технологии. Считаме, че ефективно подпомагане на 
образователния процес в средното училище може да се постигне посредством допълване на класиче-
ското обучение с електронни помощни средства, т.е. форма за обучение позната от литература-
та като смесена. 

Следвайки световната тенденция, във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на 
Пловдивския университет се изгражда Разпределен център за електронно обучение (DeLC) [5,6]. 
DeLC е отворена мрежова разпределена инфраструктура, състояща се от отделни образователни 
възли (сървъри). Един от тези възли е образователен портал DeLC, който се използва за обучение на 
студенти във ФМИ. Използвайки опита от разработването и работата с портала, започна изграж-
дането на аналогичен за средното училище, с работно заглавие „Интелигентен и Информационен 
Образователен Портал“ (ИИОП). Възможностите за приложение на порталите в образователния 
процес са представени като отделни сценарии [2]. 

В публикацията е представен подробно сценария „Електронно тестване“ – основен за оперира-
не на портала. Във втора глава накратко се дискутира смесената форма за обучение. В трета глава е 
представен сценарий за провеждането на електронно тестване с помощта на портала, а в четвър-
та глава – създаването на дигитални библиотеки. В пета глава се демонстрира изпълнението на сце-
нария. Статията завършва с някои изводи за използване на портала в реален образователен процес.

2. Смесена форма на обучение
Смесената форма на обучение (blended learning) е най-логичното продължение на еволюцията в 

образователните услуги. То е учене, основано на различни комбинации на класическата „face to 
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face“ лекция, обучение по интернет и обучение, подкрепено от други технологии, насочени към 
създаването на най-ефективна учебна среда [1]. В настоящата статия предполагаме обичаен уче-
бен процес в клас и подпомагане самоподготовката в къщи чрез средства на електронно обучение, съ-
образени със степента на подготовка, интересите и възможностите на отделните ученици. Освен 
това, поставяйки ги в такава учебна среда надяваме се да можем да мотивираме и стимулираме по-
активното им участие в усвояване на учебния материал, както и да поощряваме креативното ми-
слене на учениците. Избрали сме смесена форма, поради някои недостатъци на „чистото“ електрон-
но обучение. Смесеното обучение е съвременна форма на обучение, която предлага елегантно реше-
ние на предизвикателствата пред ученето в класна стая и развива стратегии, подходящи за индиви-
дуалните нужди на обучаемите. Голямото предимство на тази форма на обучение е в съчетаването 
на курс под ръководство на преподавател в реална класна стая със самостоятелно интернет базира-
но обучение. Следователно смесеното обучение, като съвместна дейност между учителя, ученика и 
компютъра е желателна и целесъобразна.

3. Сценарий „Електронно тестване“
Основен елемент на обучението е контролът и оценката на знанията на учениците. С решение 

на МОМН в българското училище масово започва да се прилага тестовото изпитване, което е удоб-
но, когато се проверяват големи групи от хора, за кратък интервал от време. Националното външно 
оценяване (НВО), което се прилага при завършване на начална и основна образователна степен, както 
и Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) са във формата на тест. За успешното решаване на тези за-
ключителни тестове е необходимо учениците да могат многократно да се упражняват и да получа-
ват обратна информация за резултатите. Претоварената учебна програма и ограниченото учебно 
време не дават възможност както на учителите, така и на учениците да подготвят и решават те-
стове в клас. Това поставя въпроса генерирането, проверката и оценяването на тестовете да става 
автоматизирано с помощта на компютър. 

Една група образователни услуги от портала са разработени за подпомагане изпълнението на сце-
нария „електронно тестване“ [3]. Този сценарий може да се прилага в различните урочни единици, ко-
ито имат различни педагогически цели, обем и времетраене. Така например в уроците:

  За нови знания – тестване в края на часа е добрa възможност за получаване на обратна инфор-
мация, доколко новите понятия и твърдения са разбрани. Това ще позволи учителят да преци-
зира и диференцира домашната работа, както и да постави индивидуални задания на ученици-
те.

  За упражнение – тук тестването ще компенсира малкия брой часове, които са предвидени в 
учебните планове и ще помогне на преподавателя да се ориентира в пропуските, затруднения-
та и грешките. Тези уроци ще имат своето естествено продължение като самостоятелна ра-
бота в домашна обстановка. 

  За преговор и обобщение – чрез тест може да се актуализират голям обем от знания и да се сис-
тематизират умения за приложение на знанията в нови области.

  За проверка и оценка на знанията – тестването ще ограничи опитите на учениците за препис-
ване, тъй като за всеки ще се генерира индивидуален тест.

В първата версия на портала се реализира сценария за електронно тестване за подпомагане подго-
товката на учениците за държавни зрелостни изпити, а също така и за текущи изпитвания и кон-
тролни работи.

4. Изграждане на дигитални библиотеки
Поддържаното в портала учебно съдържание се структурира като множество от отделни ин-

формационни обекти, които са своеобразни контейнери на данни и тяхното описание, представено 
като профил [4]. Основен компонент на портала са дигиталните библиотеки, които са хранилища за 
информационните обекти. Библиотеките могат да бъдат различни типове, напр. за въпроси, за ша-
блони от тестове, за електронни уроци, за проекти. Всеки тип библиотека може да съдържа подбиб-
лиотеки за отделните учебни дисциплини. 

Профилите са един гъвкав механизъм, доставящ възможности на учителите да структурират 
по свое усмотрение учебното съдържание. Примерът на Фиг. 1. представя библиотеката за въпроси, 
състояща се от две подбиблиотеки – по математика и по география. Всяка подбиблиотека е струк-
турирана в съответствие със зададения от учителя профил. 
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Наборът от теми, тестове, задачи и дейности може да се допълва и обогатява, което осигуря-
ва динамика, гъвкавост и пълнота в изложението и приложението на знанията за съответното поня-
тие или тема. За работа с библиотеките порталът предоставя на учителите съответни редактори.

5. Изпълнение на сценария в портала

5.1. Създаване и редактиране на въпроси
Дигиталната библиотека за въпроси се състои от отделни подбиблиотеки – всяка от тях е пред-

назначена за определен учебен предмет. Освен това въпросите могат да бъдат групирани по отдел-
ни теми, включени в съответния предмет. Всеки въпрос е информационен обект, представен в пор-
тала с три елемента:

Фигура 1. Структура на библиотеки

Фигура 2. Библиотеката с въпроси

  Съдържание.
  Отговори – множеството на възможните отговори, включително и коректните.
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  Профил – мета-данни, атрибутиращи въпроса.
Профилите съдържат информация, представяща различни аспекти и характеристики на въпро-

са. Основни атрибути на въпросите са:
  Идентификатор на въпроса (ID).
  Принадлежност – към учебен предмет и тема.
  Тип – могат да се задават различни типове въпроси като напр. „затворен с един верен отго-

вор“, „затворен с няколко верни отговори“, „отворен дълъг“, „отворен къс“ и т.н. 
  Степен на трудност.
  Език. 
  Автор.

Порталът доставя редактор, с помощта на който учителите могат да създават, редактират, 
изтриват и съхраняват въпросите в библиотеката (Фиг. 2).

5.2. Създаване и редактиране на тестови шаблони
За подготовка на електронното тестване учителите създават тестови шаблони с помощта на 

специализиран редактор (Фиг.3.) . Един шаблон е спецификация, от която порталът автоматично 
генерира в реално време индивидуални тестове за учениците. Спецификацията включва:

  Теми, които ще бъдат включени в теста.
  Брой на въпросите по всяка тема.
  Тип на въпросите.
  Ниво на трудност.

Освен това, учителите задават профили на тестовите шаблони, които съдържат следните ме-
та-данни:

  Идентификатор на шаблона.
  Учебен предмет.
  Учебна година, срок, дата на създаване.
  Автор. 
  Валидност – учителят може да определи времеви интервал, в който тестът ще бъда наличен.
  Достъп – тетсовете могат да бъдат достъпни посредством парола. Паролата се използва от 

учениците за генериране на индивидуални тетстове. След генериране на теста, учителят мо-
же да промени паролата, като по този начин тестът става недостъпен за копиране или изпра-
щане по мрежата.

  Продължителност на теста.
  Активиране на теста – тестове могат да бъдат активирани ръчно или автоматично. Ръчно 

активиране може да бъде извършено само от учителя. Автоматичното активиране се пред-
приема от портала, когато са удовлетворени изискванията за валидност.

  Скала на оценяване – съдържа различни кореспонденции между степен на трудност, минимален 
и максимален брой точки. Скалата се използва от услугата за автоматично оценяване на тес-
товете. 

По време на автоматичното генериране на индивидуалните тестове, може да се направи допъл-
нителна персонализация, като напр. в случай, че в два теста е попаднал един и същ въпрос, последо-
вателността на предложените отговори може да бъде променена или може да се избере алтернатив-
на формулировка на въпроса. Моделът за персанализация е ефективно приложим при големи библио-
теки с въпроси. 

5.3. Провеждане на тестове
Провеждането на тестовете може да се извърши в два режима – самоконтрол на знанията на обу-

чаемите и провеждане на изпит с външно оценяване (обикновено от учителите). При самоконтро-
ла учениците могат да провеждат тестове без спазване на условията и ограниченията. Така напр., 
достъпът може да бъде свободен, а времето за валидност и продължителността могат да бъдат 

по-големи от необходимото и тестването да завърши, когато ученикът е готов. При започване на 
изпита системата автоматично генерира индивидуални тестове за отделните ученици (Фиг.4.). 

По време на самия изпит тя стриктно следи за спазване условията и ограниченията, специфици-
рани в тестовия шаблон. Тестовете се финализират когато учениците са готови или при изтича-
не на контролното време. Ако има достатъчен времеви лимит учениците могат да направят допъл-
нителен преглед на тестовете.
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Фигура 3. Редактор на тестове

Фигура 4. Генериран индивидуален тест

5.4. Оценка на тестове
След завършване на изпита учителите могат да стартират услугата за оценяване на тестове-

те (Фиг.5.). Въпросите от затворен тип се оценяват напълно автоматично, в съответствие със за-
дадената скала. Отворените въпроси могат да бъдат оценени по два начина – ръчно или автоматич-
но. Ръчното оценяване се извършва от учителите, като с помощта на специален екран те могат 
да добавят точките към автоматично получените. При автоматичното оценяване, системата за 
тестване препраща отговорите на учениците към специализиран за оценяване „асистент“, който 
връща съответния брой точки, с които съществуващите автоматично се актуализират. „Асис-
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тентът“ е реализиран като интелигентен агент [7]. 
След завършване на оценяването, резултатите от теста автоматично се протоколират. Оцен-

ките на учениците се записват автоматично в електронните им бележници. За учителите се гене-
рира изпитен протокол. 

Фигура 5. Оценяване на тестове
6. Заключение
Работата с образователния портал има редица предимства. Учениците ще могат в спокойна до-

машна обстановка, по време на самоподготовка, да решават примерни тестове, съобразени със съот-
ветните изисквания. Имат възможност да решават проблемите с различно темпо. Не се нарушава 
нуждата от различен брой упражнения и с различна сложност, както и различният стил на учене и 
интереси на отделния ученик. Любознателните и напреднали ученици могат да решават и задачи с 
повишена трудност, а тези които се затрудняват ще решават тестове съставени от знания по-
криващи образователните стандарти. 

 За подготовка на портала учителите създават дигитални библиотеки за всеки учебен предмет. 
В сегашната версия се подготвят библиотеки по „Математика“, „География“ и „Български език и ли-
тература“. 

Образователният портал за средното училище се подготвя за апробиране от началото на учеб-
ната 2011/2012 година.

Авторите изказват своята благодарност на Фонд „Научни изследвания“ за финансовата подкре-
па (проект ИО-01/2006).
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-4 КЛАС

Съвременните информационни и комуникационни технологии заемат важно място в процеса на обу-
чение на учениците от 1 – 4 клас, с цел повишаване на качеството на обучението. Учебният час трябва да 
е ярък, емоционален, продуктивен. Затова авторът на статията споделя как на различен етап от урока 
използва различни електронни ресурси – речници, енциклопедии, образователни игри, кръстословици, тре-
нажьори, тестове. В учебния процес приложение намират и продуктите Microsoft Mischief и Енвижън. Из-
ползват се многостранните възможности на Power Point за създаване на презентации към уроците. Поле-
зен инструмент в ръцете на учителя е и интерактивната бяла дъска „ActiveInspire“. Споделен е и опита за 
създаване на електронен урок. Използването на информационните и комуникационни технологии в учеб-
ния процес засилва интереса на учениците, стимулира активността им и допринася за затвърждаване на 
придобитите знания и умения. 

Един от основните въпроси на учебния процес е как да се повиши нивото на усвояване на учебния 
материал – разбирането, запомнянето и уменията за използване на практика на придобитите зна-
ния. Задачите, стоящи пред училището, се явяват необходимо условие за формиране на ключови ком-
петентности в учебно – познавателната и творческата дейност на учениците. Учителят трябва 
да разшири кръгозора на учениците, да задълбочи и обогати знанията им за обкръжаващата действи-
телност, да развие речта, мисленето, паметта и въображението, познавателните интереси и твор-
ческите им способности. 

Новото време има нови изисквания за една по-ефективна организация на обучението и възпи-
танието. Има практичедса потребност от педагогически нововъдения. Бурното развитие на ин-
формационните технологии води до тяхното ежедневно използване. Днес към традиционната схе-
ма учител – ученик – учебник е прибавен и компютърът. Компютърът органично се вписва в образо-
вателния процес в училище и се явява още едно ефективно техническо средство, с помощта на ко-
ето значително се разнообразява процеса на обучение. Новите програмни образователни продукти 
допринасят за решението на практическите задачи в обучението и повишават интелектуалното 
ниво на учениците.

Информационните и комуникационни технологии навлизат в образователния процес. Снабдени 
с всички необходими компоненти, в съвкупност с правилно подбрани технологии и методи на обу-
чение, те са база на съвременното образование, която обезпечава качеството и вариативността на 
обучението и възпитанието. 

В началното училище става смяната на водещата дейност – на игровата с учебната. Малките 
ученици с желание работят на компютъра. Игровите възможности на компютъра в съчетание с об-
разователни задачи, позволява този процес да протича плавно. От една страна те спомагат да се ко-
ригира съдържанието на учебния процес – да се подобрят методите, средствата на обучение и фор-
мите за организация на обучението. Работата с мултимедийни ресурси дава възможност предвиде-
ните учебни задачи да се степенуват по трудност и да се поощряват правилните решения. От дру-
га страна тяхното използване позволява да се разнообразят формите на работа на ученика по време 
на час, увеличава мотивацията му за учене и усъвършенства компетентностите му. Голяма част от 
придобитите знания, умения и навици учениците не умеят да прилагат извън учебния час. Поставе-
ни в игрова компютърна среда те актуализират придобитите знания, умения и навици и това води 
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до мотивация за тяхното прилагане – ученикът изпълнява задачата до край, опирайки се на необхо-
димата помощ (например речник). Използването на информационните технологии по време на учеб-
ния час води и до намаляване на високото емоционално напрежение и до оживяване на учебния процес. 
Освен в час, при узучаването на отделна тема, компютърът може да бъде използван за организацията 
на самостоятелната работа и за самоконтрол на получените знания. Така се създават условия за ди-
ференциация и индивидуализация на обучението, защото всеки ученик работи над учебните задачи 
с индивидуално темпо и решава задачи според неговите възможности и способности. На компютъ-
ра може колкото е необходимо да се повтаря изпълнението на каквато и да е задача, докато се стигне 
до правилния отговор и накрая това води до автоматизация и отработване на определени навици. 

Използването на информационните технологии като средство за обучение на учениците се ява-
ва и мотивационна основа за учебната дейност. Разбирайки смисъла на всяка операция, следвайки ал-
горитъма на работа, ученикът се опитва сам да изпълни поставената задача, успява да прави анало-
гии, да осъществява пренос и автоматизиране на знанията, уменията и навиците. При индивидуал-
на работа на компютъра съвместно работят зрителния и моторния анализатор на детето. Наблю-
дават се редица положителни тенденции: 

  игровата мотивация по естествен начини преминава към учебна;
  налице е положителна мотивация за учене;
  повишава се качеството на усвояване на знанията – отстранява се отрицателното отноше-

ние към ученето (резултат от неразбиране на материала и проблеми със знанията); 
  развиват се познавателната мотивация, паметта, вниманието, логиката;
  увеличава се активността и инициативността на учениците;
  стимулира се творческото мислене на учениците;
  могат да се начертаят индивидуални образователни траектории за учениците и да се осъ-

ществи диференциран подход към тях;
  развиват се способностите им за работа в екип;
  формират се информационно – комуникативни компетенции;
  работи се едновременно с деца с различни способности и възможности;
  намалява броя на учениците, които срещат затруднения при изпълнението на поставената 

задача;
  формират се навици за използване на информационните технологии за самообучение.

Всичко това води до постигане на целите на обучение с помощта на съвременните електронни 
учебни материали предназначени за часовете в началното училище, до пълноценно развитие на ли-
чността и способства за развитие у детето на реална самооценка. 

През последните години в учебния процес активно търся различни пътища и многопосочни реше-
ния на проблемни ситуации като използвам възможностите на информационните и комуникацион-
ни технологии по различни учебни дисциплини. Търся подходящите педагогически стратегии и плат-
форми, които да доведат до дифиринциране и индивидуализиране на учебния процес. За постигане-
то на повече резултати от дадена дейност от особено значение е прилагането на иновационни ме-
тоди на учене и мислене. Освен това те позволяват да се увеличат образователните ефекти и учеб-
ният час да е по-динамичен, по-атрактивен, по-интересен и достъпен от учубниците и учебните 
помагала. 

Апробирам нестандартни учебни задачи, които допълват учебното съдържание. Нестандарт-
ните задачи трусно де намират в учебниците и сборниците за допълнителна работа. Но те тряб-
ва винаги да интригуват, да грабват вниманието и представляват своеобразно предизвикателство 
към интелекта на ученика. Освен това водят до развитие на мисленето, комуникативните способ-
ности, творческата дейност на учениците. Самата задача провокира учениците. Интригуващият 
момент в нестандартната задача може да бъде заложен още в условието й, може да се прояви в проце-
са на решаването, или да се съдържа в резултата, а може да се разкрие и едва при коментарите на ре-
зултата. Много често нестандартната задача привлича вниманието на учениците със своята конк-
ретност, импонира им с това, че свързва абстрактен учебен материал с неща, познати им от все-
кидневието, неща, които те изучават по друг учебен предмет. Успешното и решаване води до ис-
тинско чувство на удовлетворение от преодоляната трудност. Решаването на такава задача не за-
вършва с получаването на отговора – обикновено самият отговор поражда нови въпроси, разплита-
нето на които задълбочава знанията. По такъв начин нестандартната задача се превръща в много-
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етапна: първият етап включва нейното решение, вторият – нейният коментар, третият – отчи-
тането на проявилите се при коментара нови фактори и т.н. 

Задача: Разшифровай нотния текст (фиг. 1). Запиши: 
  Кой казва нещо?
  Какво казва?
  На кого го казва?

Фигура 1. Музикална задача

Отговор – Мими: Мила си ми, Доре!
Учениците записват с думи текста скрит в нотите. Поставят препинателните знаци. Обясня-

ват правописа на думите с главна буква и поставените пунктуационни знаци. Правят модел на из-
речението. 

Решението на нестандартната задача понякога не е по силите на всеки ученик. Затова ги използ-
вам при групова работа. Нестандартните задачи трябва да приучват учениците да си задават въ-
проси. Това се постига с изпълнението на много стандартни задачи. Така учениците придобиват оп-
ределена рутина.

За повишаване качеството на учебния процес използвам и интерактивни методи. Според Румен 
Вълчев интерактивни са методите, обосновани на едновременното получаване на знания, развиване 
на умения и изграждане на нагласи чрез поставянето на учениците в ситуации, в които могат да си 
взаимодействат. Те са на основата на диалог, решаване на проблеми, съпреживяване. При груповата 
работа учениците общуват непринудено, обменят информация, разширяват кръгозора от знания, 
разкриват алгоритъм за решаване на определена задача, но най-вече се развива речта и се формира ре-
чева култура. Чрез прилагането на интерактивните методи и груповата форма на работа, урокът 
е нетрадиционен. На него учениците правят коментар, търсят решение на проблемата, проявяват 
своята творческа самостоятелност и индивидуална изява, а отношението учител – ученик и уче-
ник – ученик е по-продуктивно и динамично. Изследователската им работа заема особено място в 
урока като развива способностите им, повишава увереността в собствените им знания и умения и 
удовлетворява потребностите им. 

В училище се използва пакета Microsoft Office. За изпълнение на поставените задачи учениците по-
лучават първоначални знания, умения и навици за работа с програмите MS Word, MS PowerPoint, Paint. 

Използвам готови, достъпни за възрастта, мултимедийни електронни ресурси – речници, енци-
клопедии, образователни игри, кръстословици, тренажьори, тестове, образователни портали. Зани-
мателният им характер е една възможност за по-ефективно езиково обучение и не пречи за пости-
гане на поставените учебни цели. Предлаганата кръстословица (Фиг. 2) разширява и активизира реч-
ника на ученика, развива интелекта на детето. На Фиг. 3 е представено примерно решение на кръс-
тословицата.

С помощта на MS Word разработвам и използвам собствени продукти – тестове, котролни ра-
боти и др. Създадените и използвани дидактични материали позволяват да се разширят възмож-
ностите на учебния процес, правят го по-ефективен и разнообразен, но също така и повишават ин-
тереса на учениците към обучението. Те могат да бъдат с различна степен на трудност, според поз-
навателните възможности на учениците и да са предназначени както за индивидуална работа, та-
ка и за групова или фронтална. 

В съвременната практика постоянно расте ролята на тестовото изпитване (Фиг. 4, Фиг. 5 и 
Фиг. 6) като един от методите на педагогическо измерване. Основната функция на теста е кон-
тролната. Тестовете имат своите предимства – всички ученици са поставени при равни условия, а 
това позволява обективно да се сравнява тяхната работа. 
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Фигура 2. Кръстословица. 

Фигура 3. Примерно решение на кръстословица

Фигура 4. Примерен въпрос от тест.
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Фигура 5. Въпрос с диалогово съобщение „Правилно!“.

Фигура 6. Въпрос с диалогово съобщение „Грешно!“.

Една от най-успешните форми на подготовка и представяне на учебния материал е създаване-
то на мултимедийна презентация. Тя съчетава динамика, звук и картина, т.е. тези фактори, които 
най-дълго задържат вниманието на детето и предизвикват неговия интерес. Може да бъде използва-
на на всеки етап от урока и е подходяща за всички теми. В своята практика за всеки конкретен урок 
използвам отделна презентация, съдържаща кратък текст, схеми, рисунки. Освен това, с помощта 
на презентацията могат де се използват и разнообразни форми за организация на учебния процес – 
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индивидуална, фронтална, групова. Така учебният материал е представен чрез опорни образци, кое-
то подобрява запомнянето и усвояването на знанията. 

Тренажорът (Фиг. 7) намира приложение както при многократното упражняване на дадено мате-
матическо действие, така и при проверка на усвоените знания, умения и навици. Може да се използва 
за фронтална, индивидуална или групова работа.

Фигура 7. Тренажор – таблично умножение и деление.
Успешно в учебния процес използвам и безплатното приложение към MS PowerPoint 2007 и 2010 – 

Microsoft Мischief и софтуерният продукт Енвижън. Те позволяват към един компютър да се включ-
ват няколко мишки (до 25). Необходим е и един проектор, който да илюстрира съответния матери-
ал. Може да се работи индивидуално или групово. 

При Microsoft Мischief показалецът на всяка мишка е с различен графичен знак. Възможните вари-
анти за задачите са три:

  въпрос с избираем отговор „ДА“ или „НЕ“;
  въпрос с избираем отговор от няколко възможни (Фиг. 8) ;
  рисуване (Фиг. 9)

Фигура 8. Модел на въпрос с избираем отговор от няколко възможности.
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Фигура 9. Модел на въпрос от типа „Рисуване“.

При Енвижън първоначално курсорите са с различни цветове. Всяко дете избира първо своето 
име, а след това курсура, с който иска да работи. За урока екраните могат да бъдат статични и ди-
намични. Динамичните екрани могат да бъдат:

  въпроси с избираем отговор;
  въпроси с виртуална клавиатура;
  въпроси с провлачване (Фиг. 10);
  въпроси с карта.

До скоро символите на училището бяха черната дъска и белия тебешир. Те бяха заменени с бели 
дъски и маркери. Сега вече се използват високотехнологичните интерактивни дъски. Интерактив-
ната дъска е полезен инструмент в ръцете на учителя. Тя е техническо средство, което увеличава 
ефективността на учебния процес.

Фигура 10. Примерен въпрос с провлачване.
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В училище използвам интерактивната бяла дъска „eBeam“ (Фиг. 11), а от месец април „ActiveInspire“. 
Тя спомога за реализиране на принципите на обучение – нагледност, достъпност, съзнателност, по-
следователност. Учениците отново са активни участници в процеса на обучение. Могат да се из-
ползват различни по вид и брой схеми, таблици, илюстрации, анимации, звукови ефекти и т.н. Мул-
тимедийният материал се проектира на нея, на голям екран, върху който се работи със специален 
електронен маркер (писалка). Интерактивната дъска може да се използва като:

  обикновена бяла дъска, но използвайки електронният маркер;
  екран за демонстрация на изучавания учебен материал;
  интерактивен инструмент – като се използват наличните програмни ресурси – графики, 

текст, глас, музика, видео, снимки и др.
На нея могат да се използват електронни средства, които позволяват и проверка на придобити-

те знания. 

Фигура 11. Примерна задача с интерактивна дъска „eBeam“.
Всички тези информационни продукти изискват създаването на електронни уроци. Използване-

то на информационни и комуникационни технологии в учебния процес е възможно на всички етапи 
от урока. Структурата на електронния урок е същата като на традиционния. Използват се и съ-
щите методи на работа. През различните етапи се работи с интерактивни методи. Ресурсите, ко-
ито се използват, правят електронния урок по – ярък, по-увлекателен, вълнуващ и динамичен. Той 
предоставя по-големи възможности за групова работа. 

Това е нова стратегия на обучение, която води и до развитие на творческия потенциал на учи-
теля. 
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инж. Красимир Проданов
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот

РАЗРАБОТКА НА ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА УРОК. 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ НА УЧЕНИЦИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, ЧРЕЗ 
ON-LINE ТЕСТОВЕ

Статията представя система за инсталиране на интерактивна бяла дъска за онагледяване на урок. Опесва 
се софтуер за разработване на он-лайн тестове за оценяване на знанията на учениците в реално време. 

Разработка на интерактивна бяла дъска [1] за онагледяване на урок ни позволява да използваме 
инфрачервената камера на дистанционно управление, за да се превърне всяка повърхност в интерак-
тивна бяла дъска. 

За целта ни е необходимо (Фигура 1):
  Компютър с Bluetooth връзка 
  дистанционно с инфрачервена камера (използвам на Nintendo WII) (Фигура 2).
  Мултимедиен прожектор
  Инфрачервен излъчвател (писалка) – изработена от автора (Фигура 3). 

Част от дистанционното на Nintendo WII е инфрачервената камера. Инфрачервената камера 
чрез Bluetooth връзка се свързва към компютъра.

Мултимедийният прожектор, чрез стандартен интерфейсен кабел се свързва към персоналния 
компютър. Компютър излъчва изображение, чрез мултимедийният прожектор към гладка повърхност.

С помощта на инфрачервения излъчвател (писалката) управляваме персоналния компютър директ-
но от гладката повърхност. Имаме възможност да пишем, да изчертаваме фигури и линии, да трием 
начертано, да добавяме, да дописваме, да поясняваме върху изображението от мултимедийния прожек-
тор. С помощта на инфрачервената писалка можем и да стартираме програми инсталирани на компю-
търа и да въвеждаме текст, чрез виртуалната клавиатура на самата операционна система. 

Фигура 1. Общ изглед на системата за реализиране на интерактивна дъска
Програмното осигуряване на тази интерактивна бяла дъска може да бъде:
  Smoothboard 2 [2], който е разработен за: 
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  WINDOWS XP ,WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 – 32 и 64 битова версия. При тази операционна 
система е необходимо да бъде инсталиран Microsoft .Net 3.5 Framework, който може да бъде из-
теглен от http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=21.

  MAC OS.
  Wiimote Whiteboard.
  Pentabulous [2].

Оценяване на придобитите знания на ученици в реално време, чрез on-line тестове.
За да оценим придобитите знания на по-голям брой ученици в реално време ни е необходим ком-

пютърен кабинет и изградена компютърна мрежа. С помощта на програмата MyTest X [4] преподава-
теля може да направи online тест. Този програмен продукт може да се изтегли от http://www.mytest.
klyaksa.net/.

Тази програма се състои от три части:
  клиентска част – използва се от учениците като всеки ученик въвежда име, фамилия и клас.
  сървърна част – използва се от преподавателя за пускане и спиране на множество тестове към 

учениците по определен критерий в компютърната мрежа. Също така, за съхраняване на пъл-
ната информация от резултатите на всеки ученик и подробен анализ на дадените от тях от-
говори.

  част за разработване на тестовете. В тази част се създава всеки въпрос поотделно и се зада-
ва верния отговор.

Въпросите в тестове могат да бъдат:
  единичен избор ( само един верен отговор от множество отговори);
  множествен избор (повече от един верен въпрос от множество отговори);
  подреждане (подреждане по определен ред на зададените отговори);
  съпоставяне (зададени много въпроси и конкретни отговори към тях);
  MCQ (подреждане на отговорите по определен ред);
  ръчно въвеждане на числа (отговора е точно число);
  ръчно въвеждане на текст (отговора е буква или дума и се въвежда от клавиатурата);
  част от изображение (отговора се намира на изображение и може да се покаже с помощта на 

точка);
  разместване на букви (отговора е дума или фраза, която се създава от разбъркани букви на екрана).

Въпросите в тестовете могат да бъдат с различна сложност. Необходимият брой точки за да-
дения въпрос може да се зададе от самия преподавател.

Времето за отговор на целия тест и даден въпрос може също да се определи от самия преподавател. 
Учителят определя скалата на оценяване.
Последователността на въпросите може да бъде различна за всеки тестван ученик. Тази последо-

вателност се определя на случаен принцип.
Ученикът може да прескочи въпрос и след като бъдат изредени всички въпроси да се върне на него. 

Той може да избира и последователността на въпросите, на които отговаря.

Фигура 2. Изглед на инфрачервената камера Фигура 3. Изглед на инфрачервената писалка
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Фигура 4. Изглед на клиентската част преди стартиране на теста

Фигура 5. Резултати след приключване на теста

Фигура 6. Сървърната програма с конкретни резултати за всеки ученик 



211

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Фигура 1. Открит урок с 6а клас Фигура 2 Тест Visual Basic

Използвани източници:
1.  http://johnnylee.net/projects/wii/
2.  http://www.smoothboard.net/downloads
3.  http://penteractive.us/main/
4.  http://www.mytest.klyaksa.net/

Кремлина Любомирова Черкезова 
34 ОУ „Стою Шишков“, гр. София

ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – ОТКРИТ УРОК ПО ИТ В VI КЛАС. СЪЗДАВАНЕ НА 
ИНТЕРАКТИВНИ ТЕСТОВЕ. УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 34 ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“, 
СОФИЯ В СЪСТЕЗАНИЯТА /1–4 КЛАС/ И ОЛИМПИАДИТЕ ПО ИТ /5–8 КЛАС/
(ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА УЧЕБНА ПРАКТИКА)

Представен е открит урок по информационни технологии за VI клас на тема Интегриране на дей-
ности – Интерактивна презентация Символът на България, културно-историческо наследство. Споделе-
ни са моменти от подготовката, провеждането и оценяването на презентациите на учениците. Демон-
стрирани са интерактивни тестове с въпроси от презентацията, разработени с различни програми и из-
ползване на multipoint технология. Демонстрирани са проекти на ученици от 5-7 клас, направление Уеб сай-
тове, класирани на олимпиадата по информационни технологии през учебната 2010/2011г.

Ученици, участвали в Националната олимпиада по информационни технологии от 7 клас демон-
стрираха създадени от тях интерактивни тестове на тема „Символът на България“.

Г-жа Черкезова направи преглед и сподели работата си по информационни технологии от 1 до 7 
клас. Ученици от 5 и 7 клас, заели 1, 2 и 3 място на олимпиадата по ИТ, София-област, направление Уеб 
сайтове демонстрираха своите проекти. 

34 ОУ „Стою Шишков“, София е основано през 1977 година. Днес 34 е основно училище, в което ра-
ботят 30 високо квалифицирани учители, строги и взискателни, но едновременно с това отнасящи 
се с любов и топлота към своите възпитаници. Обучават се над 480 ученика от подготвителна гру-
па до осми клас. Училището предлага разширено чуждоезиково обучение и разширено изучаване на ма-
тематика и информационни технологии.

Откритият урок на тема: Интегриране на дейности – „Символът България“ с 6а клас се проведе 
на 12.05.2011г. в компютърния кабинет на училището (Фигура 1). Присъстваха повече от 40 учители 
и директори от София и София област. Съобщение за него бе изнесено на сайта за РИО – София-град 
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и се реализира под ръководството на г-жа Кремлина Черкезова, дългогодишен учител по информати-
ка и информационни технологии, 1 ПКС, ръководител проекти на олимпиадите по ИТ.

Компютърната презентация в 6 клас е насочена към създаване на цялостна презентация, съдържа-
ща текст и графични обекти, както и анимационни ефекти на ниво слайд. Обучението е естествено 
продължение и надстройка на изучаваното учебно съдържание по темата в 5 клас [1]. Идеята за те-
мата „Символът България“ е богатото културно наследство на България. Културно-историческите 
паметници са една от основните теми за изучаване в училище. Образци на културното и истори-
ческо наследство като архитектурни паметници, предмети на бита и ценности, има още от древ-
ността (главно образци на тракийската култура), Средновековието, Възраждането и съвременнос-
та. България е известна в света и с българското розово масло, танците върху жарава, мартениците, 
своите манастири и др. Чрез тази идея реших учениците да разработят презентация и да научат 
повече за миналото на страната си, да потърсят и прочетат различни материали, да съберат сним-
ки, да изложат своите знания по най-добрия начин в своята работа. Знанията за презентациите се 
допълниха с ДОИ за 6 клас и всеки един ученик създаде и защити своята разработка.

Целите на открития урок бяха учениците да получат знания, умения и компетенции при интег-
риране на дейности в разработването на презентация на тема „Символът България“, включваща и 
интерактивни въпроси към изложения материал. Беше важно да се научат да копират текст между 
различни приложения, да вмъкват и форматират графично изображение, да създават слайдове с раз-
лични структурни елементи, да форматират текстовата част на слайдовете, да задават анимаци-
онни ефекти, цветова гама, избор на дизайн, да съхранят презентацията си, също така да разрабо-
тят и интерактивни въпроси, използвайки хипервръзки и преход към слайдове „Верен и грешен отго-
вор“. Гаранция за успеха на всеки ученик са уменията и знанията, придобити през годините на обуче-
ние. В рамките на 25 минути, презентациите се създадоха. В последващата демонстрация, всеки един 
показа и коментира своя стил на работа и получи оценка по зададени критерии.

Вариантът „екранна презентация“ е удобен за предстaвяне с мултимедиен проектор на бяла дъс-
ка. За проверка на знанията на учениците от Открития урок – „Символът България“ бяха разрабо-
тени от учителя и ученици, участващи в НОИТ три теста с различни програми:

  Интерактивен тест с Visual Basic for Application, разработен от Алекс Александров, 7а клас (Фи-
гура 2);

  Интерактивен тест с MS Mouse Mischief /участие на учениците с безжични мишки за отговор 
на въпросите/, разработен от Веселин Мишев, 7а клас (Фигура 3);

  Интерактивен тест с Envision /www.nimero.com/ /участие на учениците с безжични мишки за 
отговор на въпросите, има предварителна регистрация и статистика за оценка/, разработен 
от г-жа Кремлина Черкезова (Фигура 4).

34 ОУ „Стою Шишков“ участва всяка година в националното състезание по ИТ за 1–4 клас с око-
ло 100 деца, които се състезават в отделни групи. Състезанието се провежда от 2007година он лайн 
през интернет на адрес http://www.it-kids.eu. В сайта се публикуват софтуерните решения и задачи-
те, по които работят учениците, в самия ден на състезанието. Тази учебна година имаме 1 място за 
2-ри клас и 3 място за 3-ти клас.

Фигура 3 Тест MS Mouse Mischief Фигура 4 Тест с Envision
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Фигура 5. Участие в състезания и олимпиади

През учебната 2010/2011г. подготвих 10 проекта с участие на 13 деца по направление Уеб сайто-
ве за олимпиадата по ИТ, 5-7 клас. Развитието на информационните технологии в 21 век за ученици-
те се свежда повече в къщи с игри, чатове и филми. Целта на работата ми беше да науча учениците 
да получат знания, умения и компетенции при разработването на Уеб сайтове и да им дам своя опит 
в тази област. Имайки впредвид всичко това, аз създадох традиция в моето училище всяка година да 
подготвям група от ученици за участие в олимпиадата по ИТ. Постигнахме успехи на олимпиадите 
по ИТ в категориите Мултимедия и Уеб сайтове. Тази учебна година се класирахме се на първите 3 
места в София област, категория Уеб сайтове. Миналата година за НОИТ – Варна се класираха двама 
състезатели, от които единия е на 2 място в категорията Уеб сайтове (Фигура 4). 

Научих учениците в тази ранна възраст да умеят да творят в новото информационно обще-
ство на 21 век. Така по свой начин да изложат различни интересни образователни теми в клас и в Ин-
тернет и да бъдат достойни за новото начало в образованието. Една от тези теми е красотата на 
България – нейните паметници, планини, стари градове, крепости, манастири, екология и др. 

Литература:
1.  И. Иванов, Л. Попова, П. Петров, Книга за учителя по ИТ 6 клас, Нова звезда, 2007г. 
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Проектът е едно приложение в практиката на натрупаните от автора знания и умения. Разрабо-
тен е в резултат на търсене на нови решения за интегриране на информационните технологии в учебния 
процес. Проектната работа включва няколко инициативи: реализиране на междупредметни връзки меж-
ду Математика и Информатика; обучение на учениците да работят с нови софтуерни програми; обуче-
ние на учениците да работят с таблети. Работата по проекта е в съответствие с държавните образо-
вателни стандарти по ИТ. 

Опитът и идеите, които използвам в практиката, са базирани на постоянно следене на тен-
денциите в образованието и ИКТ, както в национален, така и в световен мащаб. Проектът, кой-
то представям не е взаимстван. Той е новаторски, създаден лично от мен и изпробван на практика в 
учебния процес. 

Радвам се, че имам на разположение, едни от най-новите технологични изделия, като таблети и 
интерактивна дъска, с които дообогатявам часовете по Информационни технологии и привличам 
интереса на учениците. Две са идеите, които ме доведоха до реализирането на този проект. Първа-
та се основаваще на следните въпроси: „Имат ли приложение новите технологии в образователни-
ят процес? Къде? И как?“ Така в процеса на разглеждане на учебните планове за новата учебна година и 
планиране на урочните единици ми хрумна идеята, че мога да използвам програма, която вече позна-
вам. Програмата е CaRMetal (Фигура 1) – за изчертаване на геометрични фигури. Програмата е френ-
ска, безплатна за използване, интерфейсът е удобен и лесен за работа. Първоначалната ми идея бе да 
обуча учениците за работа с нея.

Съгласно учебните планове по Информационни технологии за 9 клас в програмата е включено обу-
чение на учениците за „Създаване на геометрични чертежи с графична програма и/или графичните 
инструменти на текстообработваща програма. Вмъкване на чертежите в текстов документ. Из-
ползване на специални символи.“ Ограничения в софтуера, с който се работи – няма. Достатъчно е да 
е лицензиран или свободно разпространяван. 

Вторият стимул бе търсенето на практични решения при преподаване на учебния материал. 
Считам, че чисто теоретичното преподаване и машинално изпълнение на задачи, които не водят 
до нещо завършено, не дават добри резултати в обучението. Затова, винаги, когато задавам задача 
за работа, изискванията ми са за изработване на краен изцяло завършен продукт. Това е стимул и за 
учениците. Запозната бях с CaRMetal благодарение на колежката математик г-жа Ганка Симеонова. 
Помолих я за съдействие – да ме информира за това какво учат учениците в часовете по математи-

Фигура 1: Завършена задача
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ка при нея и за няколко идейни задачи, за да бъдат часовете по атрактивни и актуални. Тя откликна 
и така се оформи идеята за проекта Math&Technology. 

Дейностите които прилагам в моите часове по Информационни технологии, включват: 
  преподаване на учебния материал по учебен план утвърден от МОМН,
  използване на най-новите и съвременни ИКТ в образователния процес,
  работа с електронни уроци, 
  реализиране на междупредметни връзки. 

В часовете по ИТ учениците се запознават с програмата и нейните функционални възможности. 
Учат се да работят с нов софтуер.

Вместо изчертаване на безмислени и неприложими неща, избрах варианта, в който да съгласува-
ме урочните единици с преподаването на математика. По препоръка на г-жа Симеонова, която зада-
де избрани задачи от учебния материал по геометрия, изчертаваме чертежи на задачи, които учени-
ците в последствие ще решават в нейните часове. 

Учениците създават необходимите им чертежи за часовете по математика, като едновременно 
с това се учат да работят с нов софтуер. След като завършат задачата, могат да я запаметят като 
динамичнен обект или да импортират чертежа в .jpg или .png формат. Динамичният вариант може 
може да променя различни свои параметри и да послужи при задачи за изследване на частните случаи. 

След изчертаване на съответния чертеж, в обучението включваме вмъкване на чертежа в тек-
стов документ. Предимството на нашите ученици е, че в училище разполагаме с Таблет РС-та, кои-
то имат инсталиран, като съпътстващ устройствата софтуер – Windows Journal. Windows Journal 
позволява на потребителя да създава и организира ръкописни бележки и рисунки и имплементиране на 
изображение. Освен това има възможност за записване на решението на задачата с ръкописен текст: 

Последната част от задачата би могла да бъде изпълнена и в Microsoft Office Word document, но при 
предоставените ми възможности избрах по-новия и забавен вариант. Моята задача бе да науча уче-
ниците да работят с различни софтуерни програми, които да подпомогнат и улеснят обучението 
по математика. 

Като извод бих искала да кажа, че учениците работиха с удоволствие на таблетите и усвоиха 
бързо работата с новия софтуер. За проверка и оценка на всеки ученик бе дадена различна задача, чер-
теж към която той трябваше да изчертае по зададено условие, да вмъкне своя чертеж в текстовия 
документ и да запише условието на задачата. (Фигура 2). Проверката показа отлични резултати. 
Всички ученици се справиха безпроблемно. Задачите бяха използвани в часовете по геометрия. 

Пилотният проект премина успешно при мен и от следващата учебна година, ще бъде използван 

масово в обучението на учениците от 9 клас.
Подробна информация може да намерите на следния адрес: http://mimividenova.web.officelive.com/

MathandTechnology.aspx.

Фигура 2: Задачата с условието
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ТЪРСЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДА НА 
СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНА ГЕОМЕТРИЯ

Системите за динамична геометрия (СДГ) позволяват прилагането на сократовия модел на обучение 
по евклидова геометрия: учениците се насърчават да преоткриват някои свойства на фигурите чрез съз-
даване или проучване на СДГ аплет. Този подход беше приложен от авторите в пилотен експеримент през 
първия срок на учебната 2010/2011 година. В две групи изявени ученици от Софийската математическа 
гимназия традиционният стил на преподаване беше съчетан с дейности в ДГС среда за изучаване на някои 
геометрични свойства на параболата. Пет типа включване на ДГС аплети бяха прилагани: илюстрация, 
демонстрация, конструкция, дедукция и апликация (типовете са определени в основния текст на стати-
ята). Пилотният експеримент наложи сериозни корекции в някои предварителни предположения. Напри-
мер първоначално планираното време се увеличи повече от два пъти; някои знания на учениците, които се 
считаха за основни, се оказаха доста непълни и т.н. Резултатите от експеримента позволиха уточнява-
нето на някои ключови детайли при въвеждането на СДГ в учебния процес. 

Въведение
Сократовият стил на обучение (както показва и името) е с дълбоки корени в дидактиката. Той 

именно е в основата на всички модели, включващи елементи на изследователско търсене в обучението 
по математика. Водещи наши учители го използват в рамките на традиционната програма по мате-
матика [1]. Навлизането на системи за динамична геометрия (СДГ) в училищната практика, обаче, да-
ва качествено нови възможности за реализиране на изследователски ориентирано обучение [2]. В Бъл-
гария СДГ се използват от много учители (новатори). За съжаление това става стихийно, без науч-
но обосновани модели и апробирани методики. Съществуващата нормативна уредба не регулира те-
зи процеси, което не позволява официалното внедряване на СДГ в учебната практика. От друга стра-
на бавното преориентиране на математическото образование в тази посока води до сериозно глобал-
но изоставане на математическото ни образование. Всичко това ни подтикна да се ориентираме към 
организирането на пилотното изследване, което ще бъде представено накратко по-долу. 

Теоретична основа
Като теоретичен модел на пилотния експеримент е приет контекстният модел и разработени-

ят на тази основа модул Запознаване с параболата [3]. Ключово в модела е гъвкавото използване на 
СДГ аплети, като основа за някоя от следните дейности:

  илюстрация: чертеж, реализиран със СДГ; учениците наблюдават геометрична реализация на 
математически резултат, разсъждават върху конфигурацията;

  демонстрация: динамично приложение, в което се проследява взаимовръзката между понятия; 
учениците са насърчавани да „откриват“ обекти или техни свойства;

  конструкция: проблемна ситуация за създаване на (динамично) приложение; на учениците се по-
ставя задание да реализират чрез СДГ определени математически отношения

  дедукция: проблемна ситуация, в която се обобщава, формулира и извежда математически ре-
зултат; на учениците се поставя задание да анализират и систематизират наблюдения, да на-
правят обосновани изводи

  апликация: евристично направление за развитие на дедуктивно обоснована идея; учениците се 
насърчават да търсят интердисциплинарни приложения на определени математически резул-
тати, те навлизат в нов, по-висок вътък на спирала в познавателния процес, например в дей-
ности от типа конструкция и дедукция на по-високо ниво.

Понякога един и същ аплет се използва в няколко различни форми. По-нататък в примери ще илюс-
трираме как става това. 

Основният принцип на обучение, приет в пилотното изследване, е съвременният сократов стил. 
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Без да навлизаме в подробности, ще отбележим, че същността на съвременния сократов стил се из-
разява в индуктивно построена система от въпроси (малки стъпки), чрез която обучаемият пости-
га определена отнапред познавателна цел [5]. Централен въпрос в модула Запознаване с параболата е 
отражателното свойство на параболата. Ето как изглежда разработената система от последова-
телни „малки стъпки“, които учениците трябва да изминат, за да установят и обосноват отража-
телното свойство на параболата. 

1. Учениците реализират построяване на парабола с дадени фокус F и директриса d чрез следната 
динамична конструкция на GeoGebra (фигура 1):

1) Избира се произволна точка D от d и се издига перпендикуляр p към d през D.
2) Прекарва се симетралата b на FD.
3) Отбелязва се с P пресечната точка на p и b.
4) Мърда се D по d и така с генерират точки от параболата П (цялата парабола се явява непрекъс-

натата следа на P, когато D описва d). 

Фигура 1. Построяване на точки от парабола

2. Учениците доказват 
Предложение 1. Правата b няма други общи точки с П освен P.
Чрез системите за динамична геометрия трудно се правят грешни чертежи, например за илюс-

трацията на доказателства от противното, които са основен инструмент в класическия сократов 
стил. Затова за доказателството на предложение 1 се прави чертеж на ръка.

3. Дискутира се следният 
Коментар. Предложение 1 представя параболата П като обвивка на семейството прави b, които 

са симетрали на FD, когато D пробягва d. Тази обвивка може да се види на динамична конструкция, ко-
гато се активира следата на b (фигура 2). 

 

Фигура 2. Параболата като обвивка на симетрали

4. Дефинира се допирателна към парабола като права, която има точно една обща точка с парабо-
лата и не е успоредна на оста й. След това учениците доказват 

Предложение 2. Симетралата b е допирателна към параболата П.
5. Дискутира се върху следния 
Коментар. През всяка точка от параболата има точно една допирателна (точката се явява точ-

ка на допиране). Динамичната конструкция от точка 1. гарантира съществуването на допирател-
на през всяка точка от параболата: симетралата на отсечката с краища фокуса и петата на перпен-
дикуляра през точката към директрисата. Единствеността на допирателната се доказва на по-къ-
сен етап. 
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6. На учениците се предоставя аплет (фигура 3), на който изследват конфигурацията от 
Предложение 3. Правите PF и PD сключват равни остри ъгли с допирателната b в точката P. 
Впоследствие учениците доказват предложението.

Фигура 3. Конфигурацията на предложение 3

7. На учениците се припомня, че ъгълът на падане е равен на ъгъла на отражение и се изследва кон-
фигурацията от съответния аплет (фигура 4). Учениците доказват 

Предложение 4. Светлинен лъч от F след отражение от допирателната в точката на допиране P 
преминава в лъч, успореден на оста a на параболата П. (фигура 4). 

Фигура 4. Параболата отразява сноп лъчи, излизащи от фокуса

Технологични параметри
Пилотният експеримент беше реализиран в пет занятия в две паралелки от десети клас на Со-

фийската математическа гимназия. Занятията бяха в рамките на СИП математика, воден от Ма-
риана Тодорова. Всяко занятие беше от два учебни часа, провеждани в компютърна зала с 30 работни 
терминала и централен управляващ терминал. От терминалите имаше достъп до ИНТЕРНЕТ, кое-
то даваше възможност на учениците да ползват електронна поща в реално време. Дейностите се ре-
ализираха паралелно ръчно в тетрадките и на дъската, както и на компютъра в СДГ GeoGebra.

Проследявани индикатори
Планираните индикатори за успешно внедряване на СДГ в учебния процес бяха:
(I1) въвеждане на СДГ паралелно с ново съдържание;
(I2) обучаващ ефект на синтаксиса на СДГ;
(I3) активност на ученици, не проявяващи специален интерес към математиката;
(I4) бюджет на времето.
Работата в компютърен кабинет позволяваше да се проследяват тези индикатори, наблюдавай-

ки много от дейностите на определени ученици в СДГ среда от централния терминал, без ученици-
те да бъдат смущавани от присъствието на преподавателя. Работата в тетрадките се наблюдава-
ше непосредствено. 

Изследователско търсене
Основен момент в сократовия стил на обучение е изследователското търсене. За различните 

типове приложения на СДГ организирането на изследователски процес има съответните специфи-
ки. Ще дадем няколко примера.
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Пример 1. На учениците се предоставя готов аплет на GeoGebra, който представя парабола (с 
фокус F и директриса d) и права l, която е перпендикулярна на оста a на параболата, като отсича 
дъга от нея; представена е сумата от разстоянията от точка на дъгата до фокуса на параболата и 
правата (фигура 5). 

Фигура 5. Изследване на сумата FP+PL

Сумата се изследва, менейки точката P върху дъгата, като последователно се променя положени-
ето на правата l и това на параболата (менейки положението на фокуса или на директрисата). В слу-
чая аплета се използва за илюстрация на понятието инварианта. Отделно се прави доказателство на 
съответната инвариантност на сумата и тогава аплета има ново приложение – дедукция. 

 

Пример 2. На учениците се поставя задание да направят макрос за вписана в триъгълник окръж-
ност и да докажат наблюдаваните резултати. В случая дейността се определя като конструкция и 
дедукция. В началото известно време учениците самостоятелно правят опити да построят вписа-
на окръжност в конкретен триъгълник. В рамките на 5-10 минути те не успяват да реализират ди-
намически устойчива конфигурация. След това започва изследователският процес, при който после-
дователно се поставят въпроси за определяне на центъра на вписаната окръжност и точка от нея. 
Оформянето на конструкцията като макрос се оставя за самостоятелна работа (фигура 6). 

Фигура 6. Макрос за вписана окръжност

Пример 3. Това беше единственият наблюдаван за времето на експеримента случай на дейност 
тип апликация. Един от учениците създаде аплет, представящ дъга от парабола като обвивка на ед-
нопараметрично семейство отсечки, вписани в ъгъл (фигура 7). Предварително той бе направил ма-
кроси за деление на отсечка на n равни части и в дадено отношение. За съжаление тази активност на 
ученика не получи подобаващо развитие. 
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Фигура 7. Дъга от парабола

Изводи
За пълноценно използване на средствата на СДГ в учебния процес е необходимо учениците да 

имат начални умения в съответната динамична среда. Паралелното запознаване със СДГ и въвежда-
не на нов материал е неудачно: учениците не са в състояние да проследяват едновременно развитие-
то на една сериозна математическа идея и да се опитват да представят отделни елементи чрез СДГ. 
Нашето мнение е, че успешно съчетаване на класическата техника на преподаване с илюстрации на 
СДГ заинтригува учениците. Те обаче се нуждаят от отделни занятия, посветени на технически въ-
проси за използване на СДГ. 

Пилотният експеримент показа недвусмислено, че пълноценно изследователско търсене в рамки-
те на урока не е възможно: технологичното време за стартиране на изследователски процес по не-
тривиален въпрос е извън разумното за класно-урочната форма на обучение. Например дейности-
те, реализирани в рамките на пример 2, отнеха повече от 30 минути, а те бяха предвидени първона-
чално като въвеждащи за понятието обвивка; дейностите около отражателното свойство глътна-
ха двойно повече време от плануваното. За сметка на това, работата в СДГ среда значително пови-
шава познавателната активност на почти всички ученици, а наличието на достъп до мрежата поз-
волява определени частични резултати да бъдат запазвани и доработвани като самостоятелни за-
дания. Всичко това дава основание изследователски ориентиран учебен процес да се насочва предим-
но към извънкласни или факултативни форми, където в рамките на контекста на класа да се реали-
зира сократовски тип обучение. 

Ключов момент в пилотния експеримент беше изборът на тема. За организацията на изследо-
вателски ориентиран процес на обучение беше избран въпрос, който да е нов и да заинтригува уче-
ниците, а в същото време да има преки връзки с изучавани в задължителната програма въпроси. Мо-
дулът Запознаване с параболата отговаря в пълна степен на двете изисквания: параболата като гео-
метрично място на точки е непозната, но е системно спрягана като графика на квадратна функция. 

Интересен наблюдаван феномен беше бързото усвояване на синтаксиса на СДГ, което позволи из-
граждане на умения за работа със СДГ на високо техническо ниво. От друга страна, наблюдавано беше 
относително ниско ниво на дедуктивни умения, които съпровождат дейностите със СДГ. Напри-
мер учениците бързо и сръчно натаманяват определена конструкция, без да са наясно с йерархията 
на обектите и връзките между тях. Това става ясно при първото тестване на конструкцията в ди-
намичен режим – тя се разпада. Контрастът с приличните дедуктивни умения на повечето ученици 
в традиционната схема на обучение по геометрия е още по-изненадващ. Имаме основание да считаме, 
че за успешно внедряване на СДГ в обучението по геометрия е необходим интегриран подход на по-
ранен етап, който да гарантира определена компетентност от синтетичен тип [4]. 
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ПОНЯТИЕТО ФУНКЦИЯ И ПРОПЕДЕВТИКА НА ИЗУЧАВАНЕТО МУ В НАЧАЛНИЯ 
ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Целта на настоящата публикация е да представим:
  проучванията ни относно развитието на понятието функция;
  логико-дидактически анализ на съвременното понятие функция;
  разработеният от нас методически вариант за пропедевтична изучаване на функциите в началния 

етап на средното училище.

1. Кратък исторически преглед на развитието на понятието функция
Първите функционални зависимости са известни още от древността. Например формулите за 

намиране лица на равнинни фигури, формулите за намиране обеми на геометрични тела, таблиците 
за квадратите и кубовете на числата представляват начини на задаване на функции.

Интерпретации на понятието функция през ХVII век
Изследванията върху изясняване същността на понятието функция започва през ХVII век във 

връзка с понятието променлива величина. В научните си трудове известните учени Р. Декарт, П. 
Ферма, И. Нютон и Г. Лайбниц свързват понятието функция с физични и геометрични представи: 
пътят е функция на времето; ординатите на точките на крива са функции на абсцисата. Научни-
те търсения на Р. Декарт прокарват пътя към отъждествяване на понятието функция с аналити-
чен израз. 

В края ХVII век Г. Лайбниц и Й. Бернули въвеждат термините „константа“, „променлива“ и 
„функция от х“. Въвеждат се и първите означения на фукцията: 

х
, 

t
, f : у, f:(х + у) и др.

Интерпретации на понятието функция през ХVIII век 
Анализът на първите определения, дадени от Л. Ойлер и С. Лакруа, показва отъждествяване на 

понятието функция с аналитичен израз.
В началото на ХVIII век се дава за първи път определение на понятието функция от Й. Берну-

ли: „Функция от променлива величина се нарича количеството, образувано по какъвто и да е начин 
от тази променлива величина и от постоянни“. По-късно, в средата на ХVIII век, Л. Ойлер видоизме-
ня това определение: „Функция от променливо количество е аналитичен израз, съставен по някакъв 
начин от това количество и числа или постоянни количества“. Последният учен работи върху по-
нататъшното развитие на понятието. За него функция е и кривата, начертана от свободното дви-
жение на ръката. Търсенията на Л. Ойлер продължават. Според него: „Когато някои количества зави-
сят от други по такъв начин, че при изменението на последните и самите те се подлагат на измене-
ния, тогава първите се наричат функция на вторите“. Като стъпва на това определение С. Лакруа 
в края на ХVIII век доуточнява: „Всяко количество, стойността на което зависи от едно или много 
други количества, се нарича функция на последните, независимо от това дали са известни или не опе-
рациите, които трябва да се приложат, за да се премине от тях към първото количество“[1].

Интерпретации на понятието функция през ХIХ век
През ХIХ век в трудовете на Ж. Фурие, Н. Лобачевски, Б. Болцано и др. се обобщава понятието 

функция чрез идеите за съответствие. Според П. Дирихле „у е функция на променливата х (от от-
сечката а   х   b), ако на всяка стойност на х (от тази отсечка) съответства напълно определена 
стойност на у, без да има значение по какъв начин е установено това съответствие – с аналитична 
формула, графика, таблица или с думи“.
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Създаването на теорията на множествата (през втората половина на ХIХ в.) дава нов тласък към 
обобщаването на понятието функция: „Ако на всеки елемент х от множеството А съответства оп-
ределен елемент у от множеството В, се казва, че в множеството А е зададена функция у = f(х).“

Развитието на математиката и други науки през ХХ в. довежда до необходимостта от по-
нататъшно разширение на понятието функция. 

Интерпретации на понятието функция през ХХ век
Ще разгледаме две основни направления за интерпретиране на понятието функция.
За основа на едното, класическото, направление служи понятието променлива величина в два ва-

рианта.
При първия вариант функцията се тълкува като променлива величина.  
„Нека една променлива величина х приема за стойности всички числа от едно числово множество 

D. Променливата у се нарича функция на променливата х, ако има правило f, посредством което на 
всяка стойност на х   D съответства точно една стойност на у.“ [4] Това тълкуване е прието в 
средното училище.

При втория вариант функцията се дефинира като правило, чрез което стойностите на зави-
симата променлива величина се определят от стойностите на независимите променливи величини.

„Правилото, по което стойностите на независимите променливи съответстват на стойно-
стите на разглежданата зависима променлива, се нарича функция.“ [3]

За основа на другото направление, което се нарича съвременно, служат теоретико-множествени 
понятия.

Ще отразим няколко варианта за определяне на понятието функция.
При първия вариант се определя само функционална ситуация: Нека А и В са две множества. Каз-

ва се, че върху А е определена функцията f, която приема стойности от В, ако на елемента х от А е 
съпоставен единствен елемент от В.

При втория вариант функцията се разглежда като правило (закон), чрез което на всеки елемент 
от едно множество се съпоставя елемент от друго множество.

При третия вариант функцията се разглежда като съответствие: Понятието функция е съот-
ветствие, по силата на което на всеки елемент х от множеството А отговаря единствен елемент 
у от множеството В.

При четвъртия вариант функцията се определя като релация: Двучленната релация f от множе-
ството А към множеството В се нарича функция точно когато на всеки елемент от А е съпоставен 
най-много един елемент от В.

2. Логико-дидактически анализ на съвременното понятие функция
Трактовката на понятието функция при четвъртия вариант може да се представи със следната 

логическа последователност на понятията, използвани за определянето му: множество, наредена двой-
ка елементи от множество, декартово произведение на множества, двучленна релация, функция.

Логическият анализ на съвременното интерпретиране на понятието функция служи като осно-
ва за разработване на ефективна методика за овладяването му от учениците от средното училище.

При формирането и развитието на понятието функция могат да се прилагат два подхода: исто-
рически и логически.

При историческия подход се следват основните етапи, през които преминава понятието функ-
ция в процеса на развитието на науката. Използването на този подход в обучението не е оправдан, 
защото включва преминаване от една трактовка към друга, която се основава на други идеи.

При логическия подход понятието функция се формира съобразно неговата съвременна трак-
товка. Приложението на този подход е свързано с логически анализ на понятието и приспособяване-
то му при разглеждане на различни етапи на обучение в средното училище.

С понятието функция (съобразно логическия му анализ) са свързани две множества: А – дефи-
ниционна област на функцията, и В – областта, от която функцията приема своите стойности. 
Между елементите на А и В е установено съответствие (или релация).

Дидактическият анализ се основава на следните показатели:
  Крайно или безкрайно е множеството А;
  Съществува или не правило, по което на всеки елемент от А може да се съпостави елемент от В;
  Може ли да се намери математически израз на това правило;
  Изразява ли се правилото с един терм за цялото множество А, или с няколко терма за различ-
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ни части на А.
Получават се следните основни случаи:

1. Множеството А е крайно

1.1. Не е известно правило, по което на всеки елемент от А може да се съпостави елемент от В;

1.2. Известно е правило, по което на всеки елемент от А може да се съпостави елемент от В;

1.2.1. Правилото не се изравява математически;

1.2.2. Правилото се изравява математически;

1.2.2.1. Правилото се изразява с един терм;

1.2.2.2. Правилото се изразява с няколко терма.

2. Множеството А е безкрайно

2.1. Не е известно правило, по което на всеки елемент от А може да се съпостави елемент от В;

2.2. Известно е правило, по което на всеки елемент от А може да се съпостави елемент от В;

2.2.1. Правилото не се изравява математически;

2.2.2. Правилото се изравява математически;

2.2.2.1. Правилото се изразява с един терм;

2.2.2.2. Правилото се изразява с няколко терма. 
Въз основа на тези случаи могат да се отделят следните равнища за постепенно формиране у уче-

ниците на понятието функция: Първо равнище: 1.1.; Второ равнище: 1.2., 1.2.1; Трето равнище: 1.2., 
1.2.2., 1.2.2.1.; Четвърто равнище: 1.2., 1.2.2., 1.2.2.2.; Пето равнище: 2.2., 2.2.1.; 2.2., 2.2.2., 2.2.2.1; 2.2., 
2.2.2., 2.2.2.2.; Шесто равнище: 2.1.

Прилагането на тези равнища в процеса на обучението определя възможните варианти за фор-
миране на понятието функция. 

3. Функционална пропедевтика в началния етап на средното училище
Подготовката на учениците за усвояване на понятието функция (без употреба на самия тер-

мин) започва още в началния етап на средното училище. Това се осъществява чрез разнообразни уп-
ражнения без употреба на термините, необходими за дефиницията на понятието функция, съгласно 
логическия Ӝ анализ. Първите стъпки е подходящо да се свържат с примери от живота. 

  Пропедевтика на понятието множество
Изучаването на почти всички математически понятия се базира на действия с елементите на 

конкретни множества. Чрез обучението по математика се създават условия и за овладяване на опе-
рациите с множества.

  Пропедевтика на понятието наредена n-торка (n   N, n  2) елементи от множество
Това може да се осъществи чрез изясняване поредността на: буквите в определена дума; дните 

от седмицата; месеците от годината; цифрите при записа на произволно естествено число.
Пример 1. Определете значението на всяка цифра според мястото Ӝ при записа на числата: 11; 

123, 80 459.
В ежедневието постоянно се среща използването на такива наредени двойки като: номер на 

страница от учебника по математика, номер на задача от тази страница; име на улица, номер на къ-
ща от тази улица; номер на ред в киносалон, номер на стол от този ред; училището и класа, в които 
учи определен ученик.

  В началния етап на средното училище има възможности за пропедевтика и на декартовото про-
изведение на множества.

Пример 1. Запишете всички срички с първа буква М или Н и втора буква – гласните от българска-
та азбука.

Пример 2. Кои естествени двуцифрени числа се записват с цифрите: а) 1 и 2; б) 3; 4 и 5?
Пример 3. С цифрите 1; 2; 3; 4 и 5 съставете всички естествени двуцифрени числа, за които: а) 

броят на десетиците им е 5; б) броят на единиците им е 4; в) броят на десетиците им е 2, а броят 
на единиците − 3; г) броят на десетиците им е 2 или 3; д) броят на десетиците им е 2 пъти по-голям 
от броя на единиците им.

  Пропедевтика на понятието релация (съответствие)
Най-напред ще отбележим, че при последните два варианта на интерпретиране на съвременното 
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понятия функция термините „съответствие“ и „релация“ се разглеждат като синоними.
Припомняме някои определения.
Ако А и В са множества и G е подмножество на декартовото произведение АВ, то наредената 

тройка (А, В, G) се нарича двучленна релация от А към В. Множеството G се нарича графика на релаци-
ята (А, В, G); А и В се наричат съответно първо (начално) и второ (крайно) множество на релацията.

Ако А = В, се казва, че е определена релация в множеството А.
Ще отбележим, че при малките ученици не се въвеждат терминологията и определенията. У-

пражненията за тях трябва да са достъпни и имат пропедевтичен характер.
Пример 1. Нека r = (А, В, G) е двучленна релация от множеството А към множеството В, където 

А = {Ани; Борис; Валя; Георги; Димитър; Ема}, В = {футбол; волейбол; плуване; тенис; гимнастика}, G = 
{(Ани; плуване), (Ани; тенис), (Ема; тенис) (Борис; волейбол), (Валя; тенис), (Георги; футбол), (Геор-
ги; плавуне), (Ема; гимнастика), (Димитър; волейбол)}.

Елементите на последното множество може да се представят чрез таблицата:

В
А

Футбол Волейбол Плуване Тенис Гимнастика

А.  
Б. 
В. 
Г.  
Д. 
Е.  

 

Пример 2. Чрез схемата се задава релация между посочените автори и написаните от тях книги:

Таблично същата релация се представя така:

В А
Клетници-

те
Гераците Нова земя Тютюн Под игото Война и мир

Ив. Вазов  
В. Юго 

Елин Пелин 
Л. Толстой 

Д. Талев 

Графиката на разглежданата релация се представя конструктивно:
G = {(Ив. Вазов; Нова земя), (Ив. Вазов; Под игото), (В. Юго; Клетниците), (Л.Н. Толстой; Война и 

мир), (Д. Талев; Тютюн), (Елин Пелин; Гераците)}.
Пример 3. Представяме таблично съответствието между определена държава и съответната  

столица:

В
А

София Париж Пекин Варшава

Франция 
България 
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Полша 
Китай 

Пример 4. Релацията r = (А, В, G), определена с условието „Числото а се дели на числото b, а   А, 
b   В“, се представя таблично: 

В 
А

2 3 4 5 6

275 
324    
408    
546   

Пример 5. Всеизвестна е играта, при която се изказва дума (име на град, държава, животно, рас-
тение), започваща с последната буква на изказана непосредствено преди това дума. Например: Плов-
див – Варна – Айтос – Сливен – Нова загора – Асеновград и т.н. Така се определя съответствие (рела-
ция) само в едно множество.

  Пропедевтични функционални упражнения
Пример 1. При попълване на таблици от вида:

Множител 1 2 3 4 6 8

Множител

Произведение 24 24 24 24 24 24

се установява, че на всяка стойност на единия множител съответства точно една стойност 
на другия множител (при постоянно произведение). По този начин определената двучленна релаци-
я между множеството от стойности на единия множител и множеството от стойности на дру-
гия множител е функция f.

Дефиниционното множество на функцията е {1; 2; 3; 4; 6; 8}, а множество от стойностите Ӝ е 
{24; 12; 8; 6; 4; 3}.

Графиката на f е множеството G = {(1; 24), (2 ; 12), (3; 8), (4; 6), (6; 4), (8; 3)}.
Упражнения като посоченото в този пример служат за установяване на функционални зависи-

мости между компонентите и резултата от съответното аритметично (събиране, изваждане, ум-
ножение и деление) действие.

Пример 2. При попълване на таблици от вида:

Умаляемо 6 6 6 6 6 6 6

Умалител

Разлика

се установява съответствие между стойностите на умалителя и разликата. Това съответ-
ствие е функция, защото на всяка стойност на умалителя от множеството {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} съот-
ветства точно една стойност на разликата (при постоянно умаляемо).

  Особено място за функционална пропедевтика заемат упражненията, при които се установя-
ват зависимости между измененията на резултатите от аритметичните действия в зависи-
мост от измененията на компонентите им.

Ще се спрем накратко на тези зависимости и приложението им.
При действие събиране
  Ако а + b = с, то

а) (а + k) + b = с + k, а + (b + k) = с + k;
б) (а – k) + b = с – k, а + (b – k) = с – k,
където а, b, с и k са естествени числа, за които съществуват разликите. 
Това свойство се прилага в случаите, когато е целесъобразно да се закръгли едното събираемо.
Примери:
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497 + 245 = (500 + 245) – 3 = 745 – 3 = 743; 503 + 365 = (500 + 365) + 3 = 865 + 3 = 868.
  Ако а + b = с, то (а + k) + (b – k) = с и (а – k) + (b + k) = с, за произволни естествени числа а, b, с, k 

и съществуващи разлики. 
Примери:
78 + 42 = (78 + 2) + (42 – 2) = 80 + 40 = 120; 
102 + 48 = (102 – 2) + (48 + 2) = 100 + 50 = 150.
При действие изваждане
  Ако а – b = с, то (а + k) – b = с + k и (а – k) – b = с – k, където а, b, с и k са естествени числа, за ко-

ито съществуват разликите.
Примери:
496 – 180 = (500 – 180) – 4 = 320 – 4 = 316;
1004 – 570 = (1000 – 570) + 4 = 430 + 4 = 434.
  Ако а – b = с, то а – (b + k) = с – k и а – (b – k) = с + k, където а, b, с и k са естествени числа, за ко-

ито съществуват разликите. 
Примери:
475 – 248 = (475 – 250) + 2 = 225 + 2 = 227;
832 – 204 = (832 – 200) – 4 = 632 – 4 = 628.
  Ако а – b = с, то (а + k) – (b + k) = с и (а – k) – (b – k) = с, където а, b, с и k са естествени числа, за 

които съществуват разликите. 
Примери:
568 – 292 = (568 + 8) – (292 + 8) = 576 – 300 = 276;
427 – 187 = (427 – 27) – (187 – 27) = 400 – 160 = 240.
Зависимостите при действията събиране и изваждане е подходящо да се използват, когато пре-

смятането е рационално при закръгляване на компонентите.
При действие умножение
  Ако а . b = с, то

а) (а . k) . b = с . k, а . (b . k) = с . k;
б) (а : k) . b = с : k, а . (b : k) = с : k,
където а, b, с и k са естествени числа, за които съществуват частните. 
Примери:
64 . 5 = (64 . 10) : 2 = 640 : 2 = 320;
64 . 25 = (64 . 100) : 4 = 6400 : 4 = 1600;
64 . 125 = (64 . 1000) : 8 = 64000 : 8 = 8000.
  Ако а . b = с, то (а . k) . (b : k) = с и (а : k) . (b . k) = с, където а, b, с и k са естествени числа, за кои-

то съществуват частните.
Примери:
146 . 5 = (146 : 2) . (5 . 2) = 73 . 10 = 730;
360 . 25 = (360 : 4) . (25 . 4) = 90 . 100 = 9000;
320 . 125 = (320 : 8) . (125 . 8) = 40 . 1000 = 40000.
Ще отбележим, че горните зависимости при действие умножение е подходящо да се използват, 

когато могат да се образуват произведенията: 5 . 2 = 10; 25 . 4 = 100; 50 . 2 = 100; 125 . 8 = 1000; 250 . 4 
= 1000; 500 . 2 = 1000.

При действие деление
  Ако а : b = с, то (а . k) : b = с . k и (а : k) : b = с : k, където а, b, с и k са естествени числа, за които 

съществуват частните. 
Примери:
450 : 3 = (450 . 2) : 3 : 2 = (900 : 3) : 2 = 300 : 2 = 150;
720 : 4 = (720 : 9) : 4 . 9 = (80 : 4) . 9 = 20 . 9 = 180.
  Ако а : b = с, то а : (b . k) = с : k и а : (b : k) = с . k, където а, b, с и k са естествени числа, за които 

съществуват частните.
Примери:
800 : 25 = 800 : (25 . 4) . 4 = (800 : 100) . 4 = 8 . 4 = 32;
600 : 12 = 600 : (12 : 2) : 2 = (600 : 6) : 2 = 100 : 2 = 50.
  Ако а : b = с, то (а . k) : (b . k) = с и (а : k) : (b : k) = с, където а, b, с и k са естествени числа, за кои-
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то съществуват частните.
Примери:
96 : 8 = 48 : 4 = 24 : 2 = 12;
45000 : 9000 = 45 : 9 = 5.
Ще отбележим, че някои от свойствата на аритметичните действия се изучават и прилагат в 

явен вид в началното обучение по математика, а други се използват в неявен вид при изясняване на 
алгоритмите за пресмятане или при изчисляване на изрази.

Упражнения като посочените в т. 3. дават достатъчно добра подготовка на учениците за дефи-
ниране на съвременното понятие функция. Тези упражнения могат да се разширяват и обогатяват 
в следващия етап на средното образование. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Новите технологии проникват непрекъснато в живота ни. Интерактивните дъски са новост през по-
следните две години. Въведохме използването на тази новост в преподаването на практика в областта на 
математиката в моето училище. В статията се представя експеримент, включващ математически за-
дачи и сравняване на различните подходи в преподаването.

Въведение 
Информационните технологии (ИТ) намират все по-голямо приложение в учебно-възпитател-

ния процес по много учебни дисциплини. Днес повечето български училища разполагат с технологич-
но оборудване за използване на тези технологии – съвременни компютърни кабинети, мултимедий-
ни проектори, преносими компютри и др. В последните години започна внедряването в педагогиче-
ската практика и на т.н. интерактивни бели дъски. Дъската, като средство за обучение, е доказала 
полезността си векове наред. Тя не може да бъде отречена дори във времето на компютрите, но може 
да бъде интегрирана, така че да работи съвместно с тях. Интерактивноста като съвременен модел 
за изграждане на образователен диалог изисква нови техники и технологии на преподаване в училище.

Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение повишава интереса на учениците 
към учебните часове и активизира участието им в самия обучителен процес. Подобни практики не 
са новост в образователните системи на Европейските страни, като най-масово интерактивни 
дъски се прилагат във Великобритания. Известно е, че информационните и комуникационни техно-
логии се прилагат в българското училище с около 2-3 години закъснение спрямо европейските страни. 
Така, че можем да считаме, че по-масовото въвеждане и използване на специализирани системи за ин-
терактивност у нас, тепърва започва.

Интерактивната бяла дъска е комбинация от електронни и софтуерни технологии. Тя е 
компютърно базирано устройство, което се свързва към видеопроектор и компютър. Представлява 
екран, на който чрез мултимедиен проектор се извежда съдържанието на дисплея на компютъра. Тя е 
практически специален компютърен екран, т.е. всяко приложение, пуснато на компютъра, може да се 
покаже на дъската. Разликата с традиционния екран е, че ако трябва да се правят някакви промени и 
стартирания по софтуера, това става от самата дъска, а не чрез мишката или клавиатурата, т.е. 
човекът може да се държи точно като преподавател, който стои до дъската и пише по нея, а не като 
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говорител, гледащ в лаптопа, докато слушащите го гледат него. Допълнителна информация за инте-
рактивни бели дъски могат да се намерят в [2], [3], [4] и др. 

Очевидно е, че поради иновативния им характер, ще се наложи обучение на преподавателите за 
работа с интерактивни дъски. Друго направление за работа е създаването на методически разработ-
ки на уроци по конкретни учебни дисциплини, в които се използват интерактивни методи и дъски. 
Настоящата работа може да се счита за един от първите опити, във второто направление, за из-
ползване на интерактивни дъски в часовете по математика.

 
Примери за използване на интерактивни дъски в часовете по математика
Използването на интерактивни методи в часовете по математика се приема от повечето учи-

тели скептично. При направена анкета през 2010 година сред преподаватели по математика в Плов-
див, се оказа, че едва 7,5% от тях използват мултимедиен проектор и компютър. Мнението на уче-
ниците е, че този процент е около 2%. Анкетата в ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив отчита, 
че този процент е 1,2%. Мотивацията на учителите да не използват интерактивност е, че голяма 
част от учебния материал по математика е непригоден за това. Като основна причина се изтъква 
фактът, че в математиката се борави с абстрактни понятия и обекти. Оказва се, че дори и при те-
зи уроци, при които е възможна интерактивност, преподавателите считат, че времето и усилията 
за подготовка са твърде големи и не е оправдано адаптирането на учебното съдържание към използ-
ването на ИТ. Друга причина спорд мен е недостатъчната компетентност на много от преподава-
телите по математика за работа с новите технологии. 

Използването на компютри в обучението по математика е застъпено в различни методически 
разработки. Така например Асен Рахнев и Коста Гъров в [1] предлагат изучаваните математически 
обекти и методи да бъдат илюстрирани със съответни компютърни програми. В момента се пред-
лагат и много софтуерни продукти с приложение в математическото образование. Тук ще споде-
ля своя опит в преподаването на знания по математика с помощта на интерактивни дъски в ОМГ 
„Академик Кирил Попов“ – Пловдив. 

Гимназията разполага с осем интерактивни дъски и техника необходима за тях. Насочихме се към 
преподаването на темата „Логаритмична функция“. Според държавните образователни изисквания 
и програми, темата „Логаритмична функция“ се изучава в девети клас в рамките на 2 учебни часа в 
ЗП – първо равнище и 3 учебни часа ЗП – второ равнище. Заедно с колегите, които преподават на те-
зи класове, определихме двете групи – експериментална с 10А и 10В класoве и контролна група с 10Б и 
10Г класoве, така че да са сравними. Разработих уроците така, че да се използва интерактивна дъска. 
Двата начина на изнасяне на урока, чрез използване на интерактивна дъска и стандартният, се бази-
рат на еднотипност на избраните понятия и задачи. 

Накратко предлагам структурата на урока, използващ интерактивната дъска. 
  Историческа справка за логаритмична функция – чрез търсене на информация за Джон Непер, 

понятието логаритъм и видовете логаритми. По тази точка предварително извърших търсе-
не на информация в Интернет с търсачката Google. Списъкът бе визуализиран на интерактив-
ната дъска и всеки от представените интернет възли можеше да бъде посетен и демонстри-
ран на учениците В единия от класовете дадох възможност на учениците да намерят допъл-
нителна информация за логаритмичната функция. Те успяха да допълнят списъка благодарение 
на по-доброто им владеене на английски език. По този начин могат да се осъществяват и мно-
го междупредметни връзки.

  Подготвен бе кратък пример за решаване на уравнението ах=b. Изготвените презентационни 
материали бяха демонстрирани с интерактивната дъска.

  Демонстрация на графики на логаритмични функции с различни основи. Те бяха реализирани 
предварително чрез системата Microsoft Excel и показани с интерактивната дъска.

Поради малкия брой часове не можах да предоставя възможност на учениците да експерименти-
рат с различни стойности на аргумента, но някои от тях го направиха в къщи за домашна работа. 

Вторият час бе посветен на решаване на задачи за логаритмичната функция. Използвах дъска-
та за да демонстрирам предварително подготвени от мен решения на задачи, а учениците решаваха 
други подобни задачи по образеца на тези от дъската. 

След приключване на темата проведох online тест, който учениците решаваха в къщи. Опасени-
ята на колегите за това, че учениците ще получат помощ и резултатите няма да са реални, не се оп-
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ В 5. И 6. КЛАС 

равдаха. Решаващо се оказа, че трябваше да го решат за точно определено време. Средният успех в 
екперименталната група е много добър 4,55. 

      Таблица 1. Резултати от тест
У дома В училище

експериментална 10A 5,01 5,12
група 10B 4,96 5,98

контролна 10Б – 4,35
група 10Г – 4,27

Резултатите са показателни за нивото на усвояемост на учебния материал. Но по-важно е ви-
димата удовлетвореност на учениците от това, че са научили нещо чрез действие, а не като пасив-
ни слушатели.

Изводи. Необходимостта от използване на интерактивни методи се доказа чрез експеримента. 
Това, че е необходимо повече време за подготовка е безспорно, но след като е подготвена тази учебна 
единица, тя може да се използва от всички учители, а и ако това направи всеки от екипа, ще се спести 
много време. Ще е необходимо само да се адаптира спрямо нивото и особеностите на класа и учителя.

Искаме учениците да са мотивирани, а дейностите за това очакваме да дойдат отнякъде наго-
тово. Всичко е в ръцете на учителите!
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Училище „Св. Георги“ в София е частно средно общообразователно българо-английско билингвално учи-
лище (I-ви–XII-ти клас) с разширено изучаване на математика (7 часа седмично). Успоредно с изграждане 
на знания и умения по основното ядро от учебната програма учениците се насърчават да прилагат уме-
нията си по информационни технологии в комплексни задачи. През учебната 2010/2011 година беше ор-
ганизирано пилотно проектно-ориентирано обучение по математика и информационни технологии. На 
учениците беше предложено да създадат база данни с електронни таблици, ползвайки реална информация, 
да обработят данните и да подготвят компютърна презентация. За финализиране на тази дейност бе-
ше проведена училищна конференция. В статията са представени някои дидактически параметри на то-
ва обучение. 

Изходни позиции
Училище „Св. Георги“ в София е частно двуезиково училище с разширено изучаване на матема-

тика. Седмичният хорариум от 7 часа математика и 1 час информационни технологии дава възмож-
ност за достатъчно пълно покриване на учебното съдържание. Успоредно с изграждане на знания и 
умения по основното ядро от учебната програма учениците се насърчават да прилагат уменията си 
по информационни технологии в комплексни задачи. 
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През втория срок на учебната 2010/2011 година беше организирано пилотно проектно-ориенти-
рано обучение по математика и информационни технологии в V и VI клас. Периодът не беше избран 
случайно: в учебния план по математика в V клас приключваше изучаването на темата обикновени 
дроби, включваща понятието процент [1]. В същото време съгласно учебния план по информатика се 
изучаваха електронни таблици и компютърни презентации [2]. В VI клас по същото време приключ-
ваше изучаването на пропорции (Тема 4), където се включваха елементи на статистиката [3], а про-
грамата по информационни технологии в VI клас предвижда надграждане на уменията на учениците 
за работа с електронни таблици и компютърни презентации [4]. Тези съвпадения дадоха силен мотив 
за реализиране на съвместни дейности в рамките на обучението по математика и информационни 
технологии, което съвпадаше с политиката на ръководството ЧСОУ „Св. Георги“.

Допълнителна мотивация
Като правило разделите проценти (V кл.) и пропорции (VI кл.) са едни от най-скучните части от 

материала по математика. От друга страна приложната част на тези раздели е важна и с голямо зна-
чение, както в ежедневието, така и в широк профил професионални направления. Всичко това изис-
ква да се отдели повече внимание към разглеждания математически апарат от страна на ученици-
те, но среща техния естествен отпор, ако не бъдат заинтересовани по някакъв съдържателен начин. 
Придаване на завършен вид на тези раздели с помощта на работа по проект с интегриране на ИКТ 
разрешаваше възникналото противоречие. 

Съответните раздели са свързани с рутинни изчислителни дейности, които на ръка са тежки и 
досадни, но лесно и удобно се реализират с компютърни пакети, напр. електронни таблици. Ползва-
нето на електронни таблици е включено в програмата по информационни технологии и за ученици-
те не е новост (таблица 1). Тeзи характеристики на двете теми  позволяват интегриран подход – 
приложение на ИКТ за изграждане у учениците на компетентност от синтетичен тип [7].

Таблица 1. Обработка на реални данни с електронни таблици (от ученически проект)

Дезодорант Rexona Боя за коса Pallete Четка за зъби Cola

стара цена 5,39 4,69 0,89

нова цена 3,99 3,89 0,49

разлика 1,4 0,8 0,4

% намаление 26% 17% 45%
намаление новата 

цена 35% 21% 82%

% н. ц спрямо с.ц 74% 83% 55%

Параметри на проектното задание
На учениците беше поставено задание да създадат база данни с електронни таблици, ползвайки 

реална информация, да обработят данните и да подготвят компютърна презентация. Следвайки [5] 
заданието беше:

  свързано с контекста на обучение;
  даваше възможност за изграждане на социални познания; 
  осигуряваше приложения с цел разбиране. 

Фигура 1. Представяне на източника на информация (ученически проект V клас)
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В V клас математическият апарат, включен в заданието, беше свързан с основните задачи, реша-
вани при проценти: намиране на процент от дадено количество, изразяване на процента на едно ко-
личество от друго количество и намиране на количество, представляващо даден процент от даде-
но количество. Учениците трябваше да съберат реална информация от обявени намаления на цени 
на три продукта (фигура 1). 

В VI клас математическият апарат, включен в заданието, включваше основните задачи, решава-
ни при пропорции: намиране на съотношенията на участващите съставки в определен продукт от 
данните за стандартизирано количество; определяне на количеството на всяка от съставките по 
дадени съотношения и общо количество. Учениците трябваше да съберат реална информация за със-
тава на три продукта: храна, напитка и лекарство, но имаха известна свобода в избора си (фигура 2). 

 

Фигура 2. Източник и обработката на информация (ученически проект VI клас)

Събраната информация трябваше да бъде въведена и обработена с електронни таблици. В таки-
ва данни няма „нагласени числа“ и понякога пресмятанията са необичайни за задачи, които в учебника 
са технически облекчени откъм пресмятане. Като част от обработката беше включена визуализа-
цията на съответните данни с кръгова диаграма (фигура 3). След изпълнението на тази част от за-
данието предстоеше оформянето на компютърна презентация. 

Фигура 3. Представяне на обработената информация (ученически проект VI клас)

Създаване на прецедент 
Всяка част от заданието поотделно беше отработвана в часовете по математика или инфор-

мационни технологии. 
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Фигура 4. Плакат на училищната конференция

Независимо от това, за повечето ученици се оказа невъзможно да стартират работата по зада-
нието: липсваше им нагледен модел, въпреки че последователността от стъпките подробно им бе-
ше обяснявана неколкократно. Пробив се получи, когато във всеки от класовете се появи по една раз-
работка. Първоначалният вид на тези разработки не отговаряше изцяло на заложената идея, но те 
послужиха за съставяне на процедурна матрица (processing matrix), по която впоследствие с остана-
лите ученици се разработиха проектните задания. Под процедурна матрица (ПМ) тук разбираме 
модела на дидактическата схема, по която се организира проектното задание. Тя включва инструк-
ции за подбор на ресурсите, последователността от дейности при използване на средствата и ре-
сурсите, типовете взаимоотношения учител-ученик, мотивационните средства и в основните си 
положения следва [6]. Операционализирането на ПМ се оказа изключително ценен момент: в крачка 
бяха изяснявани отделни детайли от технологията, внасяни бяха съответните допълнения и коре-
кции от технологичен характер, бяха надграждани определени нетехнологични умения на учениците. 

Финализиране на дейността 
Като част от ПМ за представяне на ученическите проекти беше организирана ученическа кон-

ференция (фигура 4). До участие бяха допуснати общо 7 разработки в две секции; покана да присъст-
ват на конференцията получиха повечето от учителите. 

Представянето на проект е свързано с определени дизайнерски и артистични решения на учени-
ците, където компетентностите от синтетичен вид се допълват с компоненти от комуникацио-
нен характер. В това отношение учениците демонстрираха неочаквано оригинални решения: няма-
ше презентации, които даже бегло да напомнят една за друга. Освен това конференцията предоста-
ви платформа за нов тип социална изява на учениците (фигури 5,6). В клас те имат възможност да 
се изявяват едностранно – решават задачи на дъската, на контролни, с домашни, но под контрола на 
учителя. Конференцията ги постави в друга социална среда, където са равноправни субекти. Ефек-
тът е особено положителен от гледна точка на чувството за отговорност.

Оценяването на проектите беше качествено, като самото допускане до участие в конференци-
ята беше знак за положителна оценка. С решение на ръководството на училището на успешно пред-
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ставилите се ученици с една единица се повишаваше оценката от годишния диагностичен тест. 

Фигура 5. Представяне на проект в секция Динамика на цени

Фигура 6. Представяне на проект в секция Състав на продукти

Специални сертификати, подготвени от ръководството на ЧСОУ Св. Георги, бяха връчени на 
тържеството по случай закриването на учебната година (фигура 7). 

Фигура 7. Връчване на сертификат за участие в Конференцията
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Заключение 
Първоначалният ни замисъл беше да организираме активно учене в рамките на две седмици. Но и 

седмица след провеждането конференцията имаше силни реминисценции: учениците, които първо-
начално не представиха проекти, се активизираха в изготвянето на такива, а тези, които успешно 
ги защитиха, споделяха положителния си опит. 

Обучението по математика е атакувано като откъснало се от нуждите на живота (което до-
някъде отговаря на днешното му състояние). Приложението на изучавания математически апарат 
в ежедневни проблеми не се усеща в задачите от учебника. Оказа се, че учениците приемат положи-
телно предизвикателството да съберат данни за проектите си от реални източници. Още по-по-
лезно се оказа приложението на ИКТ в такива задачи, т.е. интегрираният подход към решаването 
им. 

Стремежът на преподавателския състав в ЧСОУ „Свети Георги“ е да организира атрактивен 
учебен процес, при което атрактивността не е за сметка на учебното съдържание. Хармоничното 
съчетаване на класно-урочните форми в интегриран подход с елементи на извънкласни дейности е 
един от пътищата за постигане на тази цел.
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Руска Стоянова Илиева
56 СОУ „Проф. К. Иречек“, гр. София

WUNDERKIND2011

Проектът Wunderkind2011 е опит за проекто – ориентирано обучение в V клас. Той покрива теми от 
учебното съдържание по математика за V клас – ЗИП: Диофантови уравнения, Задачи с логически ха-
рактер, Текстови задачи.

Основна цел на проектът е да се осъвремени методиката на обучение по математика, да се пови-
ши интересът и мотивацията за работа, да се усъвършенстват уменията на учениците за търсене 
на информация и включването Ӝ в презентационни модели.

Проектът включва три етапа:
Първи етап – Учителят избира 6-7 лидери. Всеки лидер формира екип. Екипът избира тема, коя-

то ще представи със задачи. Учениците избират емблема и име на екипа. Разделят задълженията си 
по проучване и реализация на избраната тема. Подготвят се за математическото състезание чрез 
преговор на учебния материал. [1, 2, 3]

Втори етап – Разиграва се математическа приказка – състезание между екипите.[5]
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Лилия Стоянова
Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград

ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ ИКТ В НАЧАЛНИТЕ 
КЛАСОВЕ – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ ЕФЕКТИВЕН УЧЕБЕН ПОЦЕС

Трети етап – Представяне пред родители на създадените презентации и изпитване на ученици-
те от останалите екипи върху математически задачи, от презентациите.

В процеса на работа екипите (или ученик от екипа) получават консултация от учител, лидер на 
екипа, родител или експерт в областта, с цел реализиране на избраната тема.

Учителят определя минимален брой точки за присъждане титлата Wunderkind2011. Сумарната 
оценка се получава чрез събриране на точките на екипа получени в състезанието, самооценката на по-
критите критерии за технически изисквания, оценката за съдържание и творчество и оценката, по-
ставена от останалите ученици в екипа за проявена отговорност, подкрепа и етично поведение. По-
лучената оценка трябва да превишава минималния брой точки за да се присъди титлата.

Учениците се обучават в комуникативни и речеви умения за представяне на работите си пред 
родителите.

Проектът Wunderkind2011 провокира възможностите на учениците. Идеята, че удоволствието 
от работа мотивира за учене е в основата на проекта. „Да се задълбочи степента на разбиране на да-
дено явление като се използват силните страни на ученика, не само стимулира неговото развитие, а 
и осигурява задоволяващо щастие, повишава увереноста в силите, мотивира за следващи действия“ 
[4]. Проектът е интересен за ученици с различна степен на усвоеност на материала по математика.

За реализиране на проекта са използвани – компютър, проектор, принтер и хартия. Оформен е 
във вид на „Виртуална класна стая“.

Учениците от V клас приеха с интерес новия начин на работа. Повече от месец те работиха по 
презентациите. Бяха създадени 33 прецентации от ученици. С отличното си представяне защити-
ха девиза на проекта:

„Всеки получава само това, което сам пожелае истински, това е нашето себеутвърждение и ..за-
явяване в света – ето ме – това съм АЗ!“

Литература:
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2.  Златилов, Т. и др.,Математическа Читанка, София, Труд&Прозорец, 2000.
3.  Милкоева, Б. , Д. Беев, Курс по математика за 5 клас, София, Вега 74, 2010.
4.  Чехларова,Ев. Сендова, Разнообразие в еднаквостите, София, Международни проекти- Inno 

MathEd, The Fibonacci Project.
5.  http://progimnazialninevoli.blogspot.com/2009/07/5-7.html

В настоящата разработка се представя опита на едно иновативно училище, в което електронното 
обучение е вече желана и споделяна практика, а процесът на усъвършенстване на неговите учители се е 
превърнал в процес на търсене и устрем към необятните хоризонти на безкрайното кибер пространство. 
Успешен ли е той, показват резултатите от обучението. Представените електронни уроци имат за цел 
да развият интелектуалните способности на учениците в обучението по математика в начален курс и 
да намерят верния път за тяхното приложение, защото рисковете от самоцелното използване на новите 
технологии може да донесе редица проблеми в качеството на учебния процес. 

В съвременния електронен свят на Интернет пространство, Webуслуги, кибер технологии и елек-
тронни комуникации, заливащите ни сайтове за виртуално обучение и образователни портали, нуж-
дата от адекватно образование е изключително актуална. Съвременният урок по естествен път при-
добива нов облик на динамичен интерактивен урок, в който са съчетани електронни и книжни вариан-
ти на учебници, бяла и черна дъска с интерактивна такава, тебешири и маркери с електронна показал-
ка или безжични мишки и дистанционни управления, а проверката на домашната работа в задължител-
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ните учебни тетрадки – с он-лайн проверка по електронната поща или като регистриран потреби-
тел в съответния уеб-сайт. И в електронния, и в периодичния печат прозира бъдещето на електрон-
ните уроци. В това улеснение се крият примамливи методически похвати, които пестят от вереме-
то за подготовка на учителите за сметка на тяхната продуктивност. Методическите средства и 
отделните похвати, използавани като самоцел, крият проблеми, които ако не бъдат своевременно от-
странени биха направили урока изключително неефективен. Свободата на преподаването, залегнала 
като законово изискване в правата на учителите изисква ясно преосмисляне. Моделът на съвременния 
урок по математика не включва в себе си буквалното преливане на електронното съдържание в урочна-
та единица. Не всички интерактивни средства имат еднакво приложение в различните типове уроци. 
В уроците за нови знания са подходящи игровите елементи (флаш и мултимедийни приложения). При 
уроците за проверка и оценка на знанията е удачно използването на Mouse Mischief, тъй като бързата 
и едновременна проверка на знанията на всички ученицина много работни места по определени крите-
рии предполага пестене на време за акцентиране върху пропуските. Загубеното време за проверка на 
писмените работи на учениците, може да бъде оползотворено от една страна с допълнителни упраж-
нения за затвърдяване на знанията, от друга страна – с решаването на задачи именно от вида, в който 
учениците са показали най-слаби резултати. Мултимедийните презентации са изключително ефек-
тивни при визуалицзацита на геометричния материал в задачите по геометрия, както и при решава-
нето на текстови задачи, при които извежаднето на данните от задачата (известните и неизвест-
ни) се поднася с игрови елемент по достъпен начин за децата, онагледен с познати за тях изображения.

Съществуват редица публикации, както и научни разработки, отнасящи се до изискванията и 
критириите за добра презентация, които всеки преподовател е необходимо да познава преди да се за-
еме с нелеката задача да подготви електронния урок, а именно: презентацията не бива да надхвърля 
10 минути; в слайдовете да не се съдържа излишна информация; свободното пространство да не се 
запълва с логото или с ненужни графики; да се ограничи количеството текст( най-добрите слайдове 
може да не съдържат текст, необходимо е презентаторът да разказва по тях); учителят никога не 
се обръща с гръб към учениците,тъй като има опасност да загуби контролът върху класа, а живото 
слово не остъпва нито за миг своята роля при малките ученици; текстовете трябва да съдържат 
кратки и ясни изречения и да следват правилото 6х6: „Не повече от 6 думи на ред и не повече от 6 ре-
да в слайд“;в един слайд да се включва не повече от един абзац и да се използва по-голямо междуредово 
разстояние. Съветите при графиките са да не се използват повече от четири цвята, които да бъдат 
съвместими. За предпочитане са пастелните цветове пред ярките [2].

При създаването на презентацията учителят да следва методиката на обучение по математи-
ка, а не само ролята на сценарист, графичен дизайнер, аниматор, редактор, звуков режисьор, мени-
джър, защото целта на продукта е да се получи интерактивна среда, в която текст, звук, анимация 
и видео са свързани по разнообразни начини, така, че крайният потребител – ученикът да има въз-
можност да контролира елементите на проекта, да взаимодейства с приложението и да определя хо-
да на действието. Необходимо е да не се забравя хумора, разбира се – с мярка и такт.

По своята същност компютърните презентации, подпомагащи обучението в началното учили-
ще, представляват истински богата обучаваща среда с музика, анимация и видео, в която децата са 
не само наблюдатели, а изследователи и откриватели, т. е. истински участници в процеса на овладя-
ване на знания и умения. Информационните технологии в обучението по математика и в частност 
компютърните презентации дават възможност за:

1. Повишаване плътността и динамиката на урока. Не се губи време за писане на дъската на съ-
кратен запис на текстовете, а чрез визуализацита в самия слайд остава време за същинското 
решаване на задачите.

2. Получаване на по-богата и чрез по-разнообразни начини информация чрез звук, текст, образ, 
анимация, видео, графика – плюс едно принципно ново качество на новите технологии– инте-
рактивност; 

3. Осъществяване на непрекъсната обратна връзка.
4. Интердисциплинарен подход- умело се съчетават придобитите знания от другите учебни 

предмети- родинознание, природознание, домашен бит и др.
5. Осигурява се оптимално темпо на работа на учителя и учениците.
6. Акцентира се върху пропуските с различни средтва за заучаване – цитираните вече звук, 

текст, образ, анимация, видео, графика.
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Всичко това поставя редица изисквания към подготовката на началните учители, осигуряваща им 
възможност за адекватно приложение на информационните технологии в обучението. Демонстрира-
ният върху голям екран урок във вид на текст и графична информация многократно повишава дидак-
тичните възможности на урока. Процесът на създаване на мултимедиен образователен проект или 
още наречен мултимедийно приложение, отговарящ на дидактически и методически критерии, изис-
ква следните най-важни неща: хардуер, софтуер, добри идеи, талант и време. Специалистите по ИТ съ-
ветват учителите за всички изисквания относно създаването на сценарий; проектирането на интер-
фейс (екрани, бутони, икони и т.н., които подлежат на навигация и директна манипулация); основни-
те обекти- елементи на мултимедийната среда (текст, графика (растерна и векторна), звук, анима-
ция и видео; заглавията; темплейтите; цветовото оформление, както и видовете слайдове [2].

Учителят цели да се организират съвместно всички файлове използвани в приложението, така че 
ученикът безпроблемно да ги намира по време на учебната работа. В желанието да постигне синрхон 
на всички елементи е възможно да се пропусне самата методика на преподаване. В ръководствата за 
учители до момента за тяхната компютърна грамотност и повишаване на квалификацията им от-
носно уменията за работа с различния хардуер и софтуер се пропуска важният елемент за ползва-
нето на методическите похвати при овладяване на учебното съдържание. Като пример, в приложе-
ната презентация на урок по математика в трети клас е необходимо да се познава освен методика-
та за извършване на пресмятания с аритметичните операции събиране и изваждане с преминаване 
до 1000 и методика за запознаване на учениците с мерки и операции с именувани числа: (например- из-
важдане със заемане до 1000- ако не се посочи преминаването на десетицата в номерационната таб-
лица, ученикът не може да пресметне правилно аритметичното действие. Учителят обяснява уст-
но, че от една единица, не могат да се извадят четири и затова се преминава в реда на десетиците 
като се отнема една от тях и се преобразува в 10 единици. Към тях се прибавя едната и от 11 едини-
ци се изваждат 4. Останали са 2 десетици, от които се изважда една и полученото число се записва 
под реда на десетиците. Нулата в реда на стотиците не се пише). Обяснението на учителя може да 
се запише и вмъкнатият звук в презентацията да бъде използван като модел в алгоритъма за реша-
ване на подобен вид задачи, но той не може да конкурира живото слово на учителя, което поддържа 
духовния контакт с малките ученици). В задача 2, ако на детето не се покаже именуването, то про-
пуска словестното назоваване на отсечките,т.е. графичният дизайн и компютърната анимация гу-
бят смисъл ако е погрешна методиката на преподаване!

Чрез интерактивните средства за обучение урокът придобива нов вид. Стандартният урок за 
нови знания вече съчетава в себе си и бърза актуализация на знанията от предишни уроци, и динамич-
но, увлекателно и съдържателно преподаване на новия учебен материал, и проверка и оценка на знани-
ята в края на часа за целия клас едновременно чрез използване на Mouse Mischief. Времето за самосто-
ятелна работа се удължава и могат да се решат значителен по обем учебни задачи, тъй като не се гу-
би време за излишни обяснения, а видимото за очите остава в образната памет на учениците. Спес-
теното време се оползотворява в зависимост от целите на урока или задиференциация и индивиду-
ализация на работата( работа с усложнени задачи( по-висока степен на трудност за напредналите 
ученици, или за допълнителна работа за изоставащите ученици, без отделянето на формални групи 
, а под формата на различни игри, както и репродуктивна дейност за решаване на задачи със средна 
степен на сложност с цел затвърдяване на новия материал).

Решаването на математически задачи изисква интелектуални умения, които са пряко свърза-
ни с мисловните операции анализ, синтез, сравняване, обощение, класификация, систематизация, аб-
стракция и конкретизация. Ето защо ролята на презенациите в урака по математика може да се обо-
щи в посока развитие на мисловните операции по следния начин :

1. Известно. При тесктовите задачи учителят разяснява условието на задачата като паралел-
но на екрана в слайдовете се появяват известните условия, в рамките на които се търсят не-
известните. Визуализират се данните от задачата, докато се открият всички известни об-
стоятелства.

2. Осъзнаване на въпроса. Избират се подходящи визуализации и след разясняването на задачата 
от страна на учителя е необходим самостоятелен прочит и вникване в условието и въпроса .

3. Появявяне на асоциации – чрез картинна представа, сюжет на слайдовете, замисъл.
4. Отстраняване на асоциациите и поява на предположение – ( напр. видовете триъгълници се 

проверяват по метода „ проба- грешка“( формулират се хипотези, чрез които се съединява на-
трупаният материал, за да се даде необходимото обяснение). Друг начин е чрез използването 
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на аналогия ( например : учениците разполагат с различни образци, съдържащи съвкупност от 
различни умствени операции, които се прилагат в определена посредователност( извършват 
пресмятанията с аритметичните операции събиране и изваждане на числата до 1000, ползавй-
ки по аналогия познатия алгоритъм на същите до 100) . Третият начин е чрез откриването на 
нов подход. На основата на запомнените стари подходи и тяхната осъзната или неосъзната 
комбинация , или на базата на едностранна трансформация , е възможно да се открие нов начин 
за доказване на предположенията(класът може да се раздели на две групи и на всяка една от тях 
да се постави задачата да намери обикалката на фигурите квадрат и правоъгълник като е из-
вестна една страна- на квадрат, или две страни- на правоъгълник). Чрез метода „мозъчна ата-
ка“ едната група достига до извода, че най- правилно биха намерили обикалката на квадрата ка-
то съберат 4 пъти едната страна 4+4+4+4 = 16.

Другата група достига до извода, че числото 4 се повтаря 4 пъти, което означава, че действието 
събиране може да се замени с действието умножение на известната страна 4 см по числото 4. Тук яс-
но проличава ролята на ученика като откривател. Чрез ефектите на ИТ средства задачата може да 
се онагледи като се даде пример с житейска ситуация, в която работник е натоварен с нелеката за-
дача да измери колко метра ограда е необходима за овощна градина с формата на квадрат и той оби-
каля пространството мерейки, а накрая уморен въздъхва, както и един прагматичен младеж, който 
набързичко пресмята обиколката на градината, знаейки как се намира обиколка на квадрат. Тук ясно 
проличава ролята на ученика като откривател.

При решаването на текстови задачи (зад. 6. от презентирания урок), в озвучена презентация, 
учителят препоръчва следния алгоритъм :

1. Запознайте се внимателно със задачата и разгледайте всичко, което е дадено;
2. Разчетете въпроса и определете какво се търси;
3. Направете съкратен запис като представите от ляво известното, а от дясно – неизвестното.
4. Помислете, необходимо ли е, за да се реши задачата да се направи чертеж. Ако е необходимо- на-

чертайте го.
5. Ако сте открили всеки известни данни и точното неизвестно- задачата е почти решена.
6. Внимателно прочетете още веднъж въпроса и помислете дали не е подвеждащ.
7. Определете последователността на аритметичните операции и извършване пресмятанията.
8. Запишете отговора и направете проверка;
9. Ако отговорът е неправилен, се върнете и проверете отново: правилността на данните, пра-

вилността на поредните аритметични действия; правилността на извършените пресмятания.
10. Като откриете грешката – отново решете задачата.
Предлаганата интерактивна методика в обучението по матеатика цели чрез различините сред-

ства- анимации, симулации, ефекти в мултимедийните презентации да се засилва положителната 
емоционална нагласа, а чрез нея и мотивацията за учене; интересът към учебния материал, а чрез не-
го да се постига и устойчивост на вниманието. Визуализирането на задачите и тяхното „оживява-
не“, води до сравняване с живата среда и способност да се интегрират знанията от другите науки. 
Трайността в процесите на запомняне и възпроизвеждане се гарантира чрез стимулиране на пред-
метно-образната памет. Новите технологии водят до пестене на време, което да бъде оползотво-
рено от учителя и учениците със значими дейности, водещи до по-добри резултати, до повишава-
не на познавателната активност, мисленето и творческото въображение на децата, които ще раз-
вият като цяло интелектуалните способности на учениците. Те ускоряват динамиката на урока 
и повишават неговата плътност. Това от своя стана ще доведе до повече свободно време за желани 
дейности, които да направят учебния процес приятен и търсен от учениците. Тези интерактивни 
технологии неминуемо са насочени към развитие на мисленето и творческия потенциал на децата, 
към развитие на техните интелектуални способности. Т.е. необходимо е гъвкаво обучение, което да 
се превърне в мобилен вариант за адаптиране на съвременния урок. 
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магало. 2008, Благоевград;
3.  Димитров, Д., А. Манова, Я. Стоименова, Л. Георгиев, Н. Михайлов, Бл. Митова, Съвременни 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЦИТЕ ПО 
МАТЕМАТИКА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Статията дискутира мястото, ролята и важността на интегриране на ИТ в обучението по мате-
матика с цел повишаване активността на учениците, затвърждване на знанията им, формирането на 
умения и навици за индивидуална и екипна работа. Разгледани са възможностите за представяне на учеб-
но съдържание чрез PowerPoint, Microsoft Mouse Mischief и използването на интерактивна дъска. Разгледани 
са възможности за реализиране на междупредметни връзки.

 
Реформите, характерни за нашето общество през последните две десетилетия засягат и образо-

ванието. В сектора се заговори за структурни реформи и повишаване на качеството на преподаване 
и оценяване на учениците. В националната стратегия и въвеждането на ИКТ в българските учили-
ща главната це л е ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 
повишаване на качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на 
иновационните образователни технологии и методи в учебния процес.

Иновациите в обучението по математика поставят приоритета върху това, как да се учи, та-
ка че ученикът да бъде заинтригуван и провокиран да мисли, за да може да развива творческите си 
способности и търси и намира нестандартни решения в живота. Реализирането на образователни-
те цели: изграждане на активни творчески и самостоятелни личности с висока степен на интелек-
туално развитие, изисква да се използват такива форми на обучение, които да гарантират усвоява-
не и интерпретиране на учебното съдържание, да стимулират мисловната дейност, да осигуряват 
мотивация и желание за учене на ученика.

Използването на мултимедийни презентации в обучението по математика успешно се превръща 
в нов метод на организация за активна и творческа работа на учениците, като определено прави и 
усвояването на знанията по-интересно. Презентациите позволяват представянето на учебния ма-
териал като система от образи, изпълнени с изчерпателна структурирана информация, подавана в 
точно определен ред. Това от своя страна способства за развитие на логическото мислене на учени-
ка. Демонстрираният на голям екран урок във вид на текст и графична информация многократно по-
вишава дидактическите възможности на урока и съкращава времето на обучение. Най-важните мо-
менти в иновационния модел се изразяват в следното:

  разчупване на традиционния стил на преподаване;
  мотивиране за усвояване на математическите знания;
  развиване на умения за самостоятелна работа с учебния материал;
  подобряване на условията за работа с изявените ученици;
  въздействие върху по-голям брой сетива; 
  формиране на качества като самосъзнание, самоконтрол, сътрудничество, последователност;
  възможност за учебно-методическа помощ на учениците при самостоятелната им работа с 

математически задачи;
  възможност за онагледяване на учебния материал (таблици, чертежи, схеми и др.);

Компютърните обучаващи програми могат да намерят своето място във всички етапи на уро-
ка – при първоначалното представяне на новия материал, при неговото осмисляне и затвърдяване, 
при изграждането на компетенции за практическото му приложение в примери и задачи, както и при 
констатирането на равнището на знания. Основното, което ги обединява, е изискването за актив-
но участие на ученика в учебния процес, т.е. обучаващата компютърна програма да бъде помощник, 
посредник между ученика и учителя и трети партньор в учебния процес.

Активното използване на ИКТ предполага учебна дейност, при която учениците от началния етап 
на основната образователна степен имат пряк достъп до компютърната система и извършват опреде-
лени дейности с нея. В този смисъл компютърът не трябва да се използва само като нагледно средство за 
работа в час, а като инструмент, с чиято помощ обучаемите решават една или няколко задачи.

За да се осъществи ефективно преподаване по ИКТ технологии е необходим подходящ софтуер. 
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Ето защо подборът на софтуерното средство за работа в часа е от изключителна важност. От ед-
на страна то трябва да позволява реализирането на образователната задача по учебния предмет, а 
от друга – да бъде достатъчно лесно за усвояване от обучаемите, за да не се губи време от часа в та-
зи дейност.

Използваните софтуерии хардуерни технологии в уроците по математика като PowerPoint, при-
ложението Mouse Mischief, интерактивна дъска, позволяват да се използват различни дидактични 
форми на работа, проверка и оценка – фронтална, екипна и индивидуална.

В статията се описва използването на цикъл уроци по математика, реализиращи междупредмет-
ни връзки. Уроците са предоставени в електронен вид към настоящата разработа. Разглежданите 
уроци са част от модел на работа, който се използва в часовете за затвърдяване и обобщаване на зна-
нията по различните стандарти в учебната програма по математика. Едновременно с това се осъ-
ществява междупредметна връзка с учебния предмет човекът и обществото и по-конкретно с ис-
торическия цикъл

Темите на уроците са от учебната програма за 3 клас – умножение и деление на двуцифрени и 
трицифрени числа с едноцифрено.

Фронталната работа се осъществява посредством презентация, с която се актуализират зна-
нията на учениците във връзка с предстоящите задачи. Чрез различни верижки или задачи за съоб-
разителност, които се решават устно и са тематично свързани със знанията по Човек и общество 
учениците се въвеждат в темата на уроците.

Учениците работят по екипи, като за всеки екип е подготвена отделна презентация с различни 
задачи, които са съобразени по трудност, така че екипите да могат да завършат едновременно ра-
ботата си.

Разделянето на екипите е съобразено с възможностите на всеки един ученик, за да може да се осъ-
ществява взаимопомощ и обмяна на идеи между членовете на всеки екип. Чрез екипната организация 
учениците са взаимнозависими, формират се отговорност към екипа и определени социални умения. 
Равнището на активност на всеки е много по-голяма отколкото при традиционното обучение. В съ-
щото време се създава такава организация, при която развитието на един ученик предполага разви-
тието на другите, успехът на един екип е едновременно и успех на другите екипи (фиг. 1). дру у д д р у дру ф

Фигура 1. Екипи

Задачите в презентациите са поднесени по интересен и добре онагледен начин и всеки вярно по-
сочен отговор е ключ за получаване на определена информация за създаването на българската държа-
ва. Включената информация е ясна, кратка и онагледена и спомага за трайното овладяване и разширя-
ване на знанията в тази посока. 

Първите задачи, които трябва да решават учениците са насочени към затвърдяване на алори-
тмите на дейстията умножение и деление, усъвършенстване на изчислителната техника и начини-
те за рационално пресмятане. Те изискват повече самостоятелност в изпълнението им и при една-
къв отговор от всички той се посочва (фиг. 2). 
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1. Ако 53 + 47 = 5 . *, кое число трябва да се 
постави на мястото на *?

2. Пресметнете изразите по най-лесен начин.

4 .49 + 6 . 49 = 9 . 28 + 9 . 72 =

ВЕЛИКА БЪЛГАРИ
Я

Фигура 2. Изчислителни задачи

Проверката се осъществява чрез Mouse Mischief по екипи, което дава възможност вниманието на 
учениците да бъде ангажирано, да се забавляват и да учат по нов начин – с интерактивни средства.

С Mouse Mischief учителите могат да добавят въпроси с избор между множество отговори, като 
голям брой ученици могат да отговарят едновременно на въпросите, да се записват отговорите на 
всеки един от тях поотделно, като са свързани само с мишка с компютъра на учителя.

Mouse Mischief предоставя възможност учениците да отговарят както индивидуално, така и ка-
то екип на въпросите, благодарение на което учителят може да насърчава и индивидуална надпрева-
ра, и съвместната работа в клас.

Подобен род иновативно обучение ангажира самите ученици в по-активното усвояване на пре-
подавания материал. 

При проверката въпросите са насочени не към посочване само на верния отговор от вече решени-
те задачи, а към осмисляне компоненти на дейстията умножение и деление, използването на рацио-
нални начини за пресмятане, ред на действията в числов израз. По този начин учителят може да по-
лучи обратна информация доколко самостоятелно е работил всеки член на екипа, дали е овладян алго-
ритъма на действията, усвоен ли е начинът за решаване на числови изрази. След получаване на верни-
те отговори на останалите екипи се представя и информацията по човекът и обществото, с коя-
то вече се е запознал работещият в момента екип. С Mouse Mischief се проверяват първите задачи на 
всеки екип, така че получената информацията да бъде съобразена с историческата хронологията на 
събитията и периодите (фиг. 3).

2. В кой израз е използван рационален 
начин за пресмятане?

9 . 28 + 9 . 72 =

9 . (28 + 72) =

Фигура 3. Тест

В другите задачи на екипите се изисква колективна работа, което предполага обсъждане и пред-
ложение за онагледяване с подходяща схема, решение и начин на записване на задачите. Те затвърдя-
ват умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел(текстови задачи с не 
повече от три действия), затвърдяването на знанията за видовете триъгълници според страните 
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и за намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат, като се достига до по-висока сте-
пен на обобщеност, като намиране обиколката на правоъгълник чрез използване на действието умно-
жение или намиране на страна на фигура чрез действието деление.

Тези задачи развиват когнитивните свойства на учениците (съзнателност, активност, наблюда-
телност, внимателност и др. и някои качества на мисленето като рационалност, бързина, гъвкавост, 
критичност и др., създават интерес към математиката чрез използване на занимателни елементи. Ло-
гическите задачи са подходящо онагледени, за да спомогнат за бързото им разбиране и решение.

В резултат на получените верни отговори всеки екип достига до информацията, която следва 
хронологията на историческите събития.

Проверката се осъществява чрез интерактивната дъска, която дава богати възможности за 
представяне условията и решенията на задачите. Учениците чертаят, рисуват, отбелязват основ-
ните данни на задачите и онагледяват начините на разсъждение, чрез който се стига до верния от-
говор (фиг. 4). 

Фигура 4. Използване на интерактивна дъска

В края на уроците се обобщава работата на екипите по поставените задачи. В някои от уроци-
те се представя презентация в обобщен вид на получената информация по човек и общество, която 
дава възможност на учениците трайно да усвоят тези знания.

Изводи:
Използването на информационните технологии води до по-добро усвояване знанията и умения-

та на учениците, т.е. до по-високо качество на обучение и покриване на ДОИ. 
От наблюдението на работата в часовете по математика и човекът и обществото може да се 

направи извода, че те с желание и ентусиазъм приемат всичко ново, поднесено им в обучението. По-
вишената мотивация за активно участие в учебния процес неминуемо допринася за ефективност-
та на обучението по математика. 

Моделът на така осъществени уроци с успех може да се прилага и в други учебни предмети.
Чрез компютърното обучение часовете по математика могат да бъдат видени в нова светлина. 

Класната стая е заменена с различна, иновационна среда, място, което постепенно ще се оформя ка-
то желана територия за придобиване на логически знания и умения. 

Без да се пренебрегват или омаловажават традиционните методи и прийоми на работа, интерак-
тивното обучение позволява да се надскочи рамката на традиционното преподаване и учителят от 
източник на информация да се превърне в медиатор, модератор, консултант. 
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доц. д-р Румяна Папанчева
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

E-РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Статията представя модулът „Отсечки“ към библиотека от електронни ресурси за подпомагане ра-
ботата на учителя по математика в началното училище. Модулът е предназначен за онагледяване и ана-
лиз на текстови задачи. Модулът съдържа готови схеми, както и елементи за изграждане. Подходящ е за 
използване при мултимедиен урок, както и при работа с интерактивна дъска. Може да се използва както 
при индивидуална, така и при екипна организация на работа в класната стая.

В държавните образователни изисквания за учебното съдържание по математика са заложени че-
тири основни ядра: числа, равнинни фигури, измерване, моделиране [1]. В четвъртото ядро «Модели-
ране“ усвояването и задълбочаването на математическите знания е свързано с търсенето на съот-
ветствие на житейски ситуации върху конкретно формулирани текстови задачи. Заложено е реша-
ването на задачи с едно и повече пресмятания, както и задачи, зададени в косвена форма. До четвъ-
рти клас учениците решават съставни текстови задачи с няколко пресмятания. Текстовите задачи 
с едно пресмятане се прилагат главно при изясняване на даден изчислителен алгоритъм за разбиране 
смисъла на аритметичните действия. В посления клас на начален етап от основното образование се 
задълбочава работата за осмисляне на съставните текстови задачи. Формират се умения за: събира-
не на данни, съставяне на текст по определени данни, допълнителна работа по задачата (задаване на 
други въпроси), изказване на нови задачи по данните. Чрез включване на упражнения с творчески ха-
рактер (за съставяне и преобразуване на текстови задачи, за търсене на различни решения) се създа-
ват условия не само за затвърдяване на уменията за решаване, но и за развитие на творческите спо-
собности и познавателните интереси на учениците. 

При завършването на начална образователна степен от учениците се очаква да умеят да съста-
вят модел на задачи, при които се използват отношенията «с повече“, «с по-малко“, «пъти по-голямо“, 
«пъти по-малко“, да моделират с числови изрази конкретни ситуации и да интерпретират съдържа-
телно получените резултати, да записват съкратено текстова задача, да извличат информация по 
илюстрация, чертеж, таблица, текст и съставят текстови задачи. По данни, събрани от заобикаля-
щия ги свят учениците да могат да съставят математически модели и текстови задачи, да могат 
да описват ситуации от заобикалящия ги реален свят с математически модел (задачи от покупко – 
продажби, обиколки, лица и др.) [3]. 

Моделирането в обучението по математика е една плодотворна процедура в опознаване на 
действителността, осъществявана чрез построяването на модели с помощта на познат матема-
тически апарат. В началното обучение по математика, с цел подпомагане на учениците за самосто-
ятелно построяване на даден математически модел, се минава през междинен етап на използване на 
спомагателни модели под формата на диаграми от вида Ойлер-Вен, на графи, на отсечки, рисунки и 
чертежи. По този начин пътят към крайната цел става по-достъпен и интересен за учениците. 

Запознаването на учениците от начална училищна възраст с различните видове модели, развива 
познавателлните им способности и е важна крачка в работата с математически модели в по-горни-
те класове. Най-често срещаната трудност при решаване на текстови задачи е свързана с осъщест-
вяване на прехода от нематематическата ситуация към математическия модел и съставянето му. 
Това е резултат от неумението на всички ученици да се абстрахират от нематематическите обек-
ти и да ги отделят от математическите такива. Налице е невъзможност за осъществяване преход 
от разсъждения на конкретно-образно към разсъждения на абстрактно-логическо ниво на мислене. В 
тази връзка, използването на спомагателен модел, построен с отсечки, от една страна позволява на 
учениците нагледно да си представят количествените отношения на обектите, а от друга страна 
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им помага да се абстрахират от сюжетните детайли в текста.
Системната работа в използването на спомагателни модели води до успешно усвояване на знани-

я и умения за решаване на задачи и стимулира творческото въображение на учениците. Моделиране-
то на текстови задачи увлича учениците, създава у тях траен интерес и съдейства за усвояване на 
знания и умения за анализ, абстрахиране и обобщаване на текстови задачи, в умения за пренос на зна-
ния и съставяне на текстови задачи по даден модел. 

Проблемът за използването на моделите и в частност за схематичното моделиране на текстови 
задачи е добре разгледано в теорията, но в практиката се осъществява епизодично от учителите. 
Преподавателите са съгласни, че моделите помагат на учениците при решаване на текстови задачи, 
но една от причините да ги избягват е трудемкостта за тяхното изработване. На лице е едно пре-
пускане от страна на учителя през задачите, включени в учебници и сборници към по-голям брой ре-
шени задачи. Количеството решени задачи в никакъв случай не е определящ фактор за ефективен 
учебен процес. Вниманието на учениците е важно да бъде задържано по-дълго време върху многостра-
нен анализ на една текстова задача. Точно тук се зараждат проблемите. Учителите нямат изградена 
система за работа с текстови задачи, която да изисква задължително съкратен запис, използване на 
спомагателен модел, творчески поглед към ситуацията, нестандартни решения и т.н. 

С навлизането на технологиите през последните години на дневен ред идва необходимостта от 
методически ресурси, чрез които да се реализира ефективно интегриране на ИТ в учебния процес по 
различни учебни дисциплини. 

Представената в статията галерия от спомагателни модели е част от по-мащабно проектира-
на библиотека от Е-ресурси за началния учител при работата му в часовете по математика, разра-
ботвана от автора. Галерията е предоставена в електронен вид на диска към настоящото издание 
и предлага готов електронен ресурс, който да обезпечи работата със спомагателни модели в час по 
математика. Модулът „Отсечки“ се състои от четири групи схеми, разделени в блокове А, B, C и D. 
Блок А включва най-опростени схеми, предназначени за работа във втори клас. Чрез тях учениците 
могат да бъдат запознати с идеята за модрлиране чрез отсечки при решаване на конкретни тексто-
ви задачи. Следващите модули обезпечават работата в трети и четвърти клас. Предвиден е блок D, 
който се състои от готови елементи, особено подходящи при решаване на текстови задачи, при ко-
ито отношенията между дадените величини се изразяват в термини „пъти повече“ и „пъти по-мал-
ко“. Галерията е особено подходяща за приложение в комбинация с интерактивна дъска. [2].

Използването на готови Е-ресурси от учителите им дава възможност за по-богата от гледна точ-
на на методи и форми на организация работа с учениците. Могат да се зададат екипни задачи за съста-
вяне както на модели по даден текст, така и на текст по дадени модели. Могат да се откриват точни 
модели за дадена задача, да се нанасят данни или да се коригират допуснати неточности по схемите и 
т. Н. Технологиите дават изключително богати възможности за ефективен учебен процес. 
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ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО В 
НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ – СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Статията разглежда проблема за формиране на умения за ориентиране в пространството в начал-
ния етап на обучение. Прави се сравнение с предвиденото програмно съдържание по темата в предучилищ-
на възраст. Проследява се състоянието на проблема в настоящото обучение в училище. Предлагат се изво-
ди и препоръки.
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Сред принципите, върху които е построено образователното съдържание, са принципите за 
спираловидност и последователност. Според тях знанията и уменията, които децата са усвоили, 
трябва да се използват, за да се надградят нови. Но в образователната практика се наблюдават ня-
кои изключения, чиято спорадичност води до значителни затруднения в обучението. 

В разработката се разглежда проблемът за разпределение на знанията и уменията за ориентиране 
в пространството между детската градина и средната образователна степен. Този вид знания зае-
мат значително място в математическата подготовка на децата в предучилищна възраст. В след-
ващия етап на обучение много от знанията и компетенциите на децата спират да се усъвършен-
стват, за да започне тяхното формиране от начало в средните класове. 

Пространственото ориентиране в предучилищна възраст постепенно се усъвършенства на ба-
зата на усвояване на систематични знания. Пет-седемгодишните деца имат добра ориентация, уме-
ят да променят точката на отчет, владеят словесната терминология, отразяваща пространстве-
ните отношения. На тази основа се развиват умения за ориентиране по статично изображение – 
схема, карта. При този вид ориентиране се извършва прекодиране от двумерното в тримерното 
пространство и обратно. 

В практиката са въведени методики за развитие на пространствената ориентация на децата в 
предучилищна възраст [по Д. Гълъбова, 2003]:

Методика „Символизация“ – включва задачи и игри, в които пространствените отношения меж-
ду предметите са представени чрез символи. 

Методика „Схематизация“ – включва задачи и игри за ориентиране по схематично-условни изо-
бражения. Детето се ръководи от карта, за да открие даден предмет, път към определена цел и др.

Методика „Композиция“ – включва задачи и игри, в които децата трябва да построят конструк-
ция по зададена схема. Първоначално децата използват обемни модули, а по-късно плоскостни изобра-
жения, за да построят дадения обект, като спазват предварително зададената схема. Когато деца-
та усвоят принципа на работа и овладеят съответните пространствени умения, може да се вклю-
чат и специално разработени компютърни игри и програми. Такава е например играта „Мозайка“ от 
софтуерния пакет „ИТИ“ [Кр. Манев и др., 2008]. 

Методика „Преобразуване на фигури“ – включва задачи и игри, в които децата моделират нова 
фигура от частите на друга фигура. В основата на методиката са идеите на играта „Танграм“. При 
сглобяване на частите на фигурата се изисква пространствен анализ на формите и положението им.

Методика „Квадратни и координатни мрежи“ – включва задачи, игри и проекти, в които деца-
та се научават да се ориентират в мрежа от квадрати или точки, да определят мястото на обект 
по колони и редици. Чрез работата с методиката се реализира пропедевтика на понятията коорди-
натна равнина, наредена двойка числа (координати), развиват се умения за ориентиране в равнина. 

Методики „Куклена стая“ и „Обърнат план“ – включва задачи и игри, които приучват детето да 
извършва преход от двумерно в тримерно пространство. Детето моделира върху равнина с помо-
щта на геометрични фигури дадена реална конфигурация на мебели – например занималнята, своята 
стая, специално подреден макет на стая (къща за кукли). 

Методика „Подвижност на образа“ – включва задачи и игри, в които децата развиват умение да 
откриват скрити части на обект по негови видими части. Чрез методиката се цели развиване на об-
разното мислене. Методиката предвижда да се усвояват умения за откриване на развивка на дадено 
геометрично тяло от няколко предложени. 

За началното училище отделен раздел „Ориентиране в пространството“ не е предвиден. Учени-
ците овладяват пространствените знания основно в раздела „Равнинни фигури“ по математика. 
Развиване на отделни представи е предвидено по физическо възпитание и спорт, домашен бит и тех-
ника, изобразително изкуство. Включването на материал за формиране на пространствени пред-
стави и развитие на уменията за ориентиране в пространството в учебни проекти би допринесло 
за усъвършенстването им и за прилагането им в практически ситуации, за формиране на така необ-
ходимият в живота трансфер на знания. 

За съжаление практиката показва, че учителите следват основно хода на учебниците, стремят 
се да решават със своите ученици аритметични задачи. Не се отделя достатъчно внимание на зада-
чи, свързани с формиране на уменията за ориентиране в пространството. Като пример може да се 
посочат различните видове задачи-лабиринти и задачи-мрежи, които липсват в учебниците за на-
чалното училище. Сами по себе си те имат голяма методическа стойност и богата калоричност – 
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основни изисквания към математическата задача [И. Ганчев, 1996]. Развиват наблюдателността, 
ориентацията, извършва се кодиране и декодиране, извършва се пропедевтика на знания за коорди-
натна система и координати. 

На практика се наблюдава, че децата в предучилищната си математическа подготовка, усвояват 
добре и с желание решават подобен тип задачи, а в среден курс геометричният материал, свързан с 
построения, вече е нежелан и труден за учащите. Основният проблем за това се крие именно в пре-
късването на изучаването на пространствени знания в началния етап на обучение. По този начин се 
нарушава плавния преход на градация от знания и умения, не може по естествен начин играта да пре-
мине в сериозна учебна дейност. Ако в учебните програми и в учебниците е заложен разнообразен ма-
териал, свързан с ориентиране в пространството (двумерно и тримерно), то и учителите ще запо-
чнат да предлагат на учениците разнообразни упражнения и игри. 

За постигане на непрекъснатост при усвояване на пространствени знания и изграждане на прос-
транствена компетентност у подрастващите могат да се използват няколко вида задачи: 

Първи вид – задачи, игри или малки проекти за усвояване на знания и формиране на умения за ко-
ординатна система. Използва се квадратна мрежа 10х10, като квадратчетата са означени по хори-
зонталата с цифрите от 1 до 10, а по вертикалата – с букви от А до К (без Й). Примерна игра „От-
крий ме“. Играта се играе фронтално. Учителят казва къде се е скрил съответния предмет (или въ-
прос), например 2Д. Дете излиза и посочва указаното място. При правилен отговор квадратчето се 
оцветява. Като резултат децата наблюдават, че се е получил определен фриз. Могат да се реализи-
рат различни варианти на игри. Учениците усвояват и знания за координати. По този начин в сре-
ден курс те вече ще бъдат подготвени за по-сериозни знания.

Втори вид – задачи, свързани с геометричните преобразувания. Въвеждат се определени 
термини, които помагат на учениците да свържат вербално и визуално дадена операция. За 
симетрия (симетрия относно права) се използва термин обърни; за ротация – завърти; и за 
транслация – премести (фиг. 1). Добре е при първите подобни упражнения елементът да има 
в себе си определен знак, по който учениците да се ориентират. Могат да се използват спе-
циални изрязани модели на фигури, с които да се манипулира. С успех могат да се създадат 
подходящи упражнения, които се реализират с помощта на компютър. 

Тематиката предстои да се развива и апробира. Необходимо е да се предложат на учебна-
та практика готови модели, по които да се работи в училище. Прилагането им би спомогна-
ло много за повишаване на знанията и уменията на средношколците по отношение на учеб-
ния материал за ориентиране в пространството. 

обърни завърти премести
Фигура 1. Терминология за геометрични преобразувания в началното училище

Литература:
1.  Ганчев. И. и др. Методика на обучението по математика от VIII до ХI клас. I част. Модул. Со-

фия. 1996.
2.  Гълъбова. Д. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в 

детската градина. Слово. В. Търново. 2003. 
3.  Димитрова, Кр. Образователна технология за непрекъсната геометрична пропедевтика и 

ориентиране в пространството в детската градина, подготвителната група и I-IV клас 
(при децата от 3 до 11 години). ISBN 978-934-94636-1-3. Изд. Изкуства. София. 2010. 

4.  Манев К., Р. Папанчева, А. Моллов, К. Димитрова, Б. Йовчева, А. Ангелов, К. Харизанов, Н. Ма-
нева, К. Гъров. Софтуерен пакет „ИТИ“ към учебното помагало по ИТ за 1. клас. 2008. 
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Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

МЕТОДИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ПРИ РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ УМЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Статията описва как сътрудничество между учител и студенти по време на академичното обучение 
може да доведе до създаване на определени продукти с иновативни характеристики. Тя също така опреде-
ля разликата между иновативен и изследователски педагогически подход като етап в прехода от емпири-
чен към теоретичен анализ и обобщение.

Методическите иновации присъстват в образователния процес и намират приложение тогава, 
когато целта е ясна за учителя, но методите и средствата за реализацията й изискват допълнител-
ни знания и конкретни умения. Те са типични за частните методики, в т.ч. и за обучението по бъл-
гарски език и литература. В научната литература се говори за следните иновационни етапи:

  раждане на новата идея – „откритие“, „озарение“;
  изобретяване или създаване на новото в материален или духовен план;
  практическо приложение, доработване, търсене на ефект от употребата му.[3]

В условията на академично обучение сътрудничеството между преподавател и студенти мо-
же да създаде определен продукт с иновационни качества и свойства, но това става не в регламен-
тираното време за лекции и семинарни упражнения, а в извънрегламентирани моменти по изрично-
то желание на студентите с високи учебни постижения или с трайни интереси в методическата 
област. На 25 студенти – второкурсници и третокурсници от формите на редовно и задочно обу-
чение по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Университет „Проф. д-
р Асенс Златаров“ в Бургас – е предложена възможност да проявят педагогическо творчество и те 
охотно се възползват от нея.

Преподавателят им обяснява разликата между новаторския и изследователския педагогически 
опит като своеобразни степени на прехода от емпиричния към теоретичния анализ и обобщение. 
[1] Призовава ги да бъдат новатори в областта на методиката, която изучават под неговото ръко-
водство. Част от лекциите по двете дисциплини биват обновени с въведени примери от метода на 
конкретните ситуации; с коментар на разработки на учители, доказали качествата си на новато-
ри в педагогическата практика; със съставяне на колективно разработени план-конспекти на обуча-
ващи ситуации и уроци.

Всеки от изследваните студенти получава темите на две разработки – една по български език и 
една по литература. Те разполагат с достатъчно време, за да ги подготвят и при възможност да ре-
ализират елементи от тях в педагогическата практика на отделни детски градини и училища при 
предварителна договорка с техните ръководства.

Изработката на иновативен методически продукт преминава през следните степени:
  оформяне на самостоятелния замисъл в методическа идея за реализация;
  серия от консултации с университетски преподавател – кое е новото в разработката; има ли 

допуснати повторения на учебни примери или прояви на мислене по аналогия, които намаля-
ват стойността й;

  аписване на план-конспект на урок или преднамерена ситуация; изработка на дидактични ма-
териали; готовност за презентация;

  публична защита пред цялата група и обосновка на собствения бъдещ принос в реалната педа-
гогическа практика – всеки студент избира начина си на представяне (някои използват сту-
дентската аудитория като детска или ученическа; други подхождат по-академично – презен-
тират и обясняват, служейки си с методическа терминология; трети демонстрират вари-
ативност, произтичаща от различни отговори или собствени търсения);

  оценка от страна на преподавателя и състудентите – намира отражение в заключителната 
семестриална оценка и в признанието на колегите;
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  педагогически мониторинг – систематичен подбор на новото от страна на преподавателя и 
споделянето му на научен форум.

Оценяването на постиженията на студентите става по следната скала:
  поднасяне на вече известното в нова форма – т.е. формална новост – 1 т.;
  повторение на известното с несъществени допълнения – 2 т.;
  концентриране и синтезиране на известното – 3 т.;
  допълването му със съществени елементи – 4 т.;
  създаване на качествено нов продукт – 5 т. [2]

В работата на второкурсниците (16 студенти) откриваме следните тенденции: тъй като са 
овладели само една методическа дисциплина, те залагат на комбинаториката на литературата с из-
куствата и на специфичните връзки между фолклорните и литературните жанрови форми.

Приложените от тях методи и похвати са:
Словесни:
  комбинация с други жанрови форми – въвеждане на гатанка (8 души), пословичен текст (3), бла-

гопожелания (наричания) – 2; скороговорки (2), броилка (1);
  литературно-методически похвати – работа със синоними (1), антоними (3), сложни думи (1); 

създаване на описание с гатанков компонент (1), „объркана приказка“ (2), поставяне друго за-
главие на произведение (2); узнаване на приказка по откъс (1); припомняне на изучени произведе-
ния от същия автор (1);

  езиково-методически похвати – сричково лото (1), градация сричка-дума-изречение (1), звуко-
ва градация (1), съотнасяне на дидактичен раздавателен материал към категория „род“ – за би-
лингвални деца (1).

Комбинаторика с други изкуства:
  изобразително – обяснение на непознати думи чрез рисунки (3); подреждане на картини спо-

ред последователността на изобразеното в текста (1); подреждане на пъзел (1), работа с лаби-
ринт (1);

  приложни изкуства – апликации с природни материали (2), моделиране с пластилин (1);
  театрално – въвеждане на куклен герой (1), драматизация с участието на самите деца (2);
  музикално – изпълнение на песен (1).

Организационни форми:
  презентация на литературен текст (1).

В приложените 27 методи и похвати с различен интензитет няма нито един на ниво 5 т.; преоб-
ладаващият брой избори са на ниво 2 и 3 т. С 4 т. оценяваме съдържанието на презентацията и две 
езикови игри, които са повлияни от руски разработки, но имат достатъчен авторски потенциал.

В трети курс (9 студенти) вече са слушали две методики и макар че работят само по втората, 
познават и прилагат елементи от предходната. Възможностите на учениците от началното учи-
лище им подсказват нови методически решения, някои от които кореспондират с иноватиката. 
Предложените от тях методи и похвати са:

Словесни:
  комбинация с други жанрови форми – въвеждане на гатанка (1), пословичен текст (3), благопо-

желания (наричания) – 1;
  литературно-методически похвати – работа с антоними (2), сродни думи (1); сравнения (2), 

пряко и преносно значение (1) „объркан текст“ (1); узнаване на автор по заглавия на негови про-
изведения (1), презентация на произведения от автор (1); ползване на научнопопулярен текст 
за обяснение на художествено произведение (1); биографични данни за събирачи на фолклор (1), 
съставяне на текст-разсъждение (1);

  езиково-методически похвати – езикова редакция на текст (1), пунктуационна редакция на 
текст (1), изработване на ортограми (1), подреждане на букви в дума (2);

Комбинаторика с други изкуства и научни области:
  решаване на числов ребус (1);
  изпълнение на песен (1);
  съпоставяне на икони в сравнителен план (1);
  решаване на кръстословица (3);
  изпълнение на тестови задачи (7);

Организационни форми:
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  рупова организация на работа при изпълнение на задачите (2).
Студентите от трети курс са по-малко на брой, но прилагат повече похвати в индивидуалната 

си работа – 23. В някои от случаите резултатите им са впечатляващи – например избраната групо-
ва организация на работа в уроците по литература в единия случай е синтез с всички възможни изку-
ства; а в другия – с научни области. Това налага коментар в съпоставителен план.

Табл.1. Съпоставка на избори на методи и похвати в количествен план

Студенти/
Похвати

Комбинация 
с др. жанрови 

форми

Литературно-
методически 

похвати

Езиково-мето-
дически похва-

ти

Комбинатори-
ка с др. изку-

ства и области
Орг. ф-ми

Втори курс 5 – 16 избора 8 – 12 изб. 4 – 4 изб. 9 – 12 изб. 1–1 изб.

Трети курс 3 – 5 избора 10 – 12 изб. 4 – 5 изб. 5 – 13 изб. 1–2 изб.

Съотнесени по курсове, постиженията на студентите са следните: 1,7 приложени методи и пох-
вати на второкурсник срещу 2,6 похвати при третокурсник; 2,8 общ брой повтарящи се избори във 
втори курс срещу 4,1 в трети. Тази градация се обяснява с нарасналите иновативни възможности 
на студентите, които имат зад гърба си повече подготовка спрямо колегите им от курс, запознат с 
лекции само по една методическа дисциплина.

Табл.2. Качествена оценка на направените избори
(в точков рейтинг за индивидуална употреба на похват)

Студенти/
Похвати

Комбинация с 
др. жанрови ф-

ми

Литературно-
методически 

похвати

Езиково-мето-
дически похва-

ти

Комбинатори-
ка с др. изку-

ства и области
Орг. ф-ми

Втори курс 5 т. 13 т. 10 т. 12 т. 4 т.

Трети курс 3 т. 21 т. 10 т. 13 т. 4 т.

Забележка: Похват от първо ниво се оценява с 1 т. и т.н.; при четвърто ниво един похват носи 4 т. 
Отчита се и колко студенти са реализирали иновативните избори едновременно в двете си разработки

По скалата на употребата на методи във втори курс се получават следните резултати: комби-
нация с други жанрови форми – първо ниво (най-ниското); литературно-методически похвати – кло-
ни към трето ниво; езиково-методически похвати – второ ниво; комбинаторика с други изкуства – 
второ ниво; организационни форми – четвърто ниво. Нивата отговарят на скалата от 1 до 5, с ко-
ято ги оценяваме.

При третокурсниците се очертава следната тенденция: комбинация с други жанрови форми – 
около първо ниво; литературно-методически похвати – четвърто ниво; езиково-методически пох-
вати – второ ниво; комбинаторика с други изкуства – клони към трето ниво; организационни фор-
ми – четвърто ниво. На практика те почти отхвърлят първо ниво, защото комбинаториката в на-
чалното училище е на друго равнище; по отношение на организационните форми възможностите им 
са изравнени; наблюдава се по-висока ефектност при употреба на иновационни подходи при работа-
та с литературни и езикови компоненти.

Табл.3. Съпоставителен анализ на иновационните възможности на студентите

Ниво Първо Второ Трето Четвърто

Втори курс
Комбинация с др. 
жанрови форми

Езиково-мет. 
похвати

Комбинаторика с 
др. изкуства

Литературно-
мет. похвати

Организационни 
форми
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Трети 
курс

Комбинация с др. 
жанрови форми

Езиково-мет. пох-
вати

Комбинаторика с 
др. изкуства

Литературно-
мет. похвати

Организационни 
форми

Наблюдават се две тенденции: на паритет – при три компонента, и на постъпателно позитив-
но развитие – при два компонента. Това ни позволява да направим следните изводи:

Студентите, провокирани да създават методически иновации в областта на обучението по бъл-
гарски език и литература под ръководството на университетски преподавател, показват положи-
телни резултати в усвояването на знанията от сродни методически области.

При изработването на иновационен методически продукт една четвърт от тях имат високи 
резултати, повече от половината прилагат поне една методическа иновация от средно ниво и око-
ло четвърт са със задоволителни постижения. Бариера за някои от тях се оказват недостатъчна-
та обща култура, неумението да рационализират и операционализират знанията си, прилагайки ги 
в практиката.

Споделеният опит не претендира за категоричност на изводите и представителност на полу-
чените резултати. Гледаме на него като временен резултат, който тепърва ще бъде уточняван и 
обогатяван.
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ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ УЧЕНИЦИ 
МИГРАНТИ (1.–4. КЛАС)

В статията са представени някой специфични особености и затруднения при овладяване на български 
език от ученици мигранти в масово общообразователно училище в България.

Все по-голяма актуалност в методически, практически и нормативен план придобива проблемът 
за успеваемостта при обучението на учениците мигранти в масово общообразователно училище в 
България и на деца на българската диаспора в различни страни по света.

Според данни на Еврокомисията, около 430 000 българи работят и живеят в Западна Европа – в 
Испания (168 000), Германия (66 000), Гърция (54 000), Италия (46 000) [3]. А около 1,3% от населени-
ето на България са мигранти, голяма част от които имат деца в училищна възраст и подлежащи на 
задължително обучение в България.

Към момента в Националния статистически институт липсват точни данни за броя и наци-
оналността на учениците мигранти в България, МОМН дори не ги отразява при провеждането на 
националното външно оценяване в края на четвърти клас. Техните резултати попадат в графата 
„друг език“, на който предимно се общува в семейството. През 2008 г. това са посочили 271 четвър-
токласници (0,5%), а през 2009 г. – 398 четвъртокласници, които представляват 0,68% от всички 
явили се на този тест [2]. 

Според получените данни учениците мигранти са съсредоточени в по-големите градове – Со-
фия – 69, Варна – 67, Пловдив – 36, Бургас – 34 [2]. Те често учат в частни училища с интензивно обу-
чение по и на английски или друг чужд език, който се явява посредник между българския и майчиния им 
език и като основен – за комуникация.
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Множество и многостранни са аспектите на проблема за затрудненията при овладяване на бъл-
гарски език от ученици мигранти, но форматът на настоящата публикация не позволява те да се ко-
ментират в разгърнат вид, затова само се маркират част от тях.

1. Проблем за учениците мигранти е, че постъпвайки в училище, те често не владеят и не разби-
рат български език, а всички учебни материали – учебници, тетрадки, допълнителни помагала, 
съдържат текст само на български език.

2. Липсва методическа система за обучение по български език като втори за ученици от 1.–4. клас. 
В този период следва да се овладее достатъчен набор от лексика, позволяваща на детето да раз-
бира инструкциите, обясненията на учителя и учебните материали. Тъй като учениците ми-
гранти в 1.–4. клас не са овладели теоретичните основи на граматиката на родния си език, то 
тя не може да бъде използвана като основа за овладяването на български език.

3. Учебниците по български език за масовото общообразователно училище за 1.–4. клас съдържат 
предимно обяснение на граматиката и правописни правила, защото са предназначени за деца, за 
които той е роден език и те го владеят в достатъчна степен. По същество и структура това 
не са учебници за чуждоезиково обучение и не предоставят възможност на учениците мигран-
ти поетапно да овладяват нова лексика, да упражняват уменията си за аудиране, четене с раз-
биране на текст, да бъдат провокирани за устна комуникация, в която практически да прила-
гат знанията си за конструиране на правилни изречения на български език. 

4. Поместените в читанките произведения често съдържат остаряла лексика, съкратени назва-
ния на героите (Лиса, Мецан), които учениците мигранти трудно асоциират с наименование-
то на конкретен вид животно. Това ги затруднява при разбиране на фактуалната информация 
и често възпрепятства осмислянето на подтекстовата такава.

5. Знанията и уменията на учениците мигранти биват проверявани и оценявани с тестове, из-
писани на български език, съдържащи изключенията и специфични особености в него, които чес-
то затрудняват и останалите ученици (случаи на употреба на пълен и кратък определите-
лен член, пунктуация в сложното изречение, форми на думата и т.н.). Тези пропуски водят до 
драстично намаляване на крайната оценка на ученика мигрант, а всъщност не са толкова съ-
ществени и не са пречка за успешна комуникация и разбиране на български език, т.е. не се отчи-
та спецификата на това, че той всъщност е втори, а не роден за тези ученици.

6. Учениците мигранти често допускат правописни грешки, породени от интерференцията на 
знания за правописа в различните езици и респективно графичните знаци за кодиране на съоб-
щението в писмена форма. В диктовки на мигранти чест проблем е смесването на букви от 
трите азбуки – гръцка, латиница и кирилица; по подобие на английския език – изписване на всич-
ки думи в заглавието с начална главна буква; неумение за правилно предаване на звуко-буквени-
те съответствия при думи, съдържащи буквите щ, ю, я, ц.

7. Одобрените от МОМН учебни помагала за обучение по български език на ученици мигранти 
„Уча български лесно и забавно“ и поредицата от шест книжки по четене „Заедно в четенето“ 
не кореспондират пряко със заложеното в задължителното учебно съдържание в масовото об-
щообразователно училище по български език и литература. Според инструкциите на МОМН, 
това допълнително подпомагащо обучение по български език за учениците мигранти следва да 
се реализира в две години в 3 допълнителни учебни часа седмично, и то при заявено желание от 
родителите на тези ученици.

8. Необходимо е у учениците мигранти много интензивно да се формира богат набор от лексика-
лен запас в активния речник от думи на български език. По възможност и по-често и дълго те да 
бъдат в устна комуникация с ученици, за които българският език е роден, за да може по мето-
да на потапянето в чуждоезиковата среда, корекциите и запомняне на цели синтактични кон-
струкции да се постигне правилност, разбиране и уместната им употреба в речта на мигран-
тите, без да се познават и обясняват граматическите правила за това.

9. Въз основа на установените типични грешки в тестови изпитвания, в допълнителното обу-
чение по български език би могло да се акцентира на следните особености, при които ученици-
те мигранти изпитват затруднения: 

В края на ограмотяването бе установено, че изследваните ученици мигранти се затрудняват 
при:

  откриване на съответствие между названието на предмет и съответстващата на тази дума 
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схема-модел при фонетичен разбор в материализиран план;
  осмисляне и посочване на разликата в звуковия и буквения състав на дума, съдържаща Щ и Я;
  самостоятелно моделиране и определяне на звуковия състав на думата и броя на сричките в 

нея;
  поради едновременното боравене с три азбуки (кирилица, латиница, гръцка) изпитват затруд-

нение да си спомнят графиката при изписване на главна ръкописна буква Т на български език 
(при дете с майчин гръцки език);

  при свързване на изречение със съответстващата му схема-модел, при самостоятелно съста-
вяне и записване на изречение от предложен набор от думи.

Учениците-мигранти сравнително добре овладяват техническата страна на четенето като де-
кодиране на буквено-звукови съответствия и постигат висока правилност, допускат до 5 грешки. В 
края на ограмотяването част от тях успяват да постигнат четивен механизъм „четене по цели ду-
ми“ или „четене по срички“, но четат с по-ниска скорост от установените стандарти, които дори 
са силно занижени спрямо постиженията на съвременните ученици (вж. Ст. Здравкова, 1992, с. 386). 

В края на учебната година учениците мигранти успяват правилно да преписват от печатен с ръ-
кописен шрифт съобщително изречение, но допускат правописни грешки от типа „изпускане на бук-
ва“ в дума, защото си самодиктуват буква по буква и трудно открояват и диференцират поредни 
съгласни звукове, съдържащи се в дума със струпани съгласни, при които се наблюдава озвучаване или 
обеззвучаване (пр. деЦка, Фсяка). 

При писане под диктовка в края на 1. клас учениците мигранти демонстрират следните пропус-
ки в знаниятга и уменията си по български език:

  неумение да се направи проверка и се запише ортограмата (правилната буква) при обеззвучава-
не на звучен съгласен в началото, средата и края на думата ((ж)шивееше);

  неправилно изписване на думи, съдържащи Ю и Я, като записване вместо Ю само на У или вмъ-
кване на буква И пред Я (пр. Луси, лелия). Това свидетелства, че учениците мигранти се затруд-
няват да отразяват правилно звуко-буквените съответствия в думи с меки съгласни;

  пропускат букви на съгласни звукове в думи със струпани съгласни, вероятно защото не могат 
да ползват смисловата догадка и се затрудняват да отдиференцират отделните поредни зву-
кове в думата при самодиктуването й (вм. кухненски – „кухезкия“(исп.), „кухнешкиа“, З вм. Ж – 
„зивееше“ (гръцки));

  слято със следващата дума изписват думите с несамостойно ударение (пр. вгадинката (вм. в 
градинката)).

При тестовото изпитване в края на 2 клас учениците мигранти срещат затруднения при:
  определяне вида на съгласни звукове, които са допълнили в края на думата (звучен или беззучен);
  всички обследвани ученици мигранти изпитват затруднения да разпознаят и свържат правопи-

са на съществителни имена с тяхното значение като название на предмети или собствени имена;
  диференциране на думите като части на речта и посочване само на прилагателни имена;
  правопис на глаголи в множествено число (кои и кога завършват на М или МЕ). Но в тази зада-

ча по-скоро се забелязва неразбиране на условието, в което се изисква да се посочи редът, в кой-
то са изписани неправилно, а ученици мигранти са посочили като отговор реда с вярното им 
изписване. Това е грешка, която се наблюдава и в резултатите на учениците, за които българ-
ският език е роден; 

  определяне на границите на съобщителни изречения в изписан без препинателни знаци и главни 
букви кратък текст. Не са открили правилно едно от четирите изречения в текста, а оста-
налите вярно са редактирали с поставяне на главна буква и точка в края;

  относно комуникативно-речевите умения, ученици мигранти се затрудняват да подберат от 
предложени подходящо заглавие за тест и дефиниране на същността като тип текст на пре-
разказ и съчинение по преживяване. 

В края на втори клас при писане под диктовка се забелязва, че учениците мигранти срещат за-
труднения и имат пропуски в следните области:

  разпознаване на въпросителното изречение по цел на изказване и съответно поставянето на 
подходящия препинателен знак в неговия край;

  всички обследвани ученици мигранти неправилно изписват съществително собствено име с 
малка буква и правописна грешка (вм. Злоядка – золятка (корейски));
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  правопис на глаголи с представка и струпани съгласни (корейски – вм. брега – прега; вм. плуваха – 
пулваха; вм. хранеше се – храна се ше; вм. движеше – движането; вм. доближи – добрижи; руски – 
вм. доближи – доблежи; вм. приближиха – преближиха);

В края на 2. клас се забелязва подобряване на умението да се пишат отделно думите с несамостой-
но ударение, дори и престараване при наречието „безброй“ – като записване на двете отделни пъл-
нозначни думи „без“, „брой“.

Резултатите от обследването на знания по български език в края на трети клас на учениците 
мигранти отново показват пунктовете от българската граматика, където тези ученици имат про-
пуски или срещат затруднения. Налага се общият извод, че усложненото условие на задачите вли-
яе отрицателно върху правилността на давания от учениците отговор. По-често учениците миг-
ранти допускат грешки при задачи, в които се изисква да бъде приложена на практика теоретична-
та информация за българската граматика. В отговора се изисква да бъде разпознат и посочен правил-
но съгласуван, членуван и т.н. израз или дума. Основните слабости в знанията по български език на 
обследваните ученици мигранти, установени при тестовото изпитване в края на 3. клас, могат да 
се бобщят в следното:

  бъркат съдържанието на понятията „синоним“, „сродни думи“ и с еднаква представка;
  да посочат и откроят правилно само представка, наставка в поредица думи. И останалите 

третокласници се затрудняват при тази задача, защото морфемен състав на думата – корен, 
представка, наставка, са включени и се изучават за пръв път в учебния материал за 3. Клас;

  Недоброто владеене на български език, трудно асоцииране на дума с нейното лексикално значе-
ние и принадлежността й като част на речта към определен род, са предпоставка за допускане 
на грешки при посочване на правилния вариант за членуване на съществителни имена от мъж-
ки род и женски род с удвояване на буквата „т“. Всички ученици мигранти правилно са прило-
жили правилото за удвояване на буквата „т“ при членуване на същ. имена в ж.р., ед. ч., но не са 
отбелязали и забелязали неправилно изписаните с двойно „т“ думи в мъжки род ед. ч. (пр. корей-
ски – не отбелязва като грешка брясТТа, мосТТА, но правилно допълва буква „т“ в членуваната 
форма на думите в ж. р. – гордосТта. Водещ за ученика е формалният белег, че всички тези ду-
ми завършват с буквите „ст“ и трудно се осмисля, че в българския език тези думи са в различен 
„род“ и следователно има различни правила и членни морфеми при членуването им);

  учениците мигранти изпитват затруднения при откриване и редактиране на правописни 
грешки в текст. По-лесно открояват и поправят представката „из“, когато коренът на дума-
та започва с буква „п“ (изподрал, изпратил), докато последвана и обеззвучена от буква „к“ (ис-
кукуригал) не се разпознава като грешка или защото тази дума не е позната като значение, до-
като предходните са срещани в печатен текст и правописът им е познат на учениците миг-
ранти;

  съществуват пропуски и в знанията за правописа на глаголи с представки „с-, о-, по-“;
  учениците мигранти се затрудняват от предложени да посочат верния вариант за предаване 

(преразказване) на пряка реч, като избират варианта, в който са използвани същите думи, т.е. 
те се затрудняват правилно да трансформират глаголите по форма;

  учениците мигранти се затрудняват да определят и посочат лице, число и време на глаголи в 
изречение;

  пунктуационните особености са водещи за определяне на вида на изречението по цел на изказ-
ване, затова учениците мигранти не са разпознали подбудителното изречение, което завърш-
ва с „точка“, но това е проблем и за останалите ученици.

При писане под диктовка на текст, наситен с изучаваните в трети клас правописни особености, 
учениците мигранти допускат сходни по тип и брой правописни грешки с тези на учениците, за ко-
ито българският език е роден. В края на трети клас учениците мигранти успешно се справят с про-
дуциране и разбиране на устни и писмени изказвания на български език. При писане под диктовка до-
пускат от 4 до 18 грешки и те са повече при учениците, чиито роден език е коренно различен от бъл-
гарския (корейски) (писмеността им е пиктографска – символ = цяла дума). В диктовките на обслед-
ваните ученици-мигранти са откроиха следните правописни грешки:

  проблем при правилно отразяване на буквения състав на думи със струпване на съгласни (вм. 
близко – блиско, биското, вм. течност – течкост; корейски – вм. сладостна – зладостна, вм. блес-
тяха – плестяха, вм. хлад – хурад, вм. ближе – биже);
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  правопис на думи с меки съгласни или на „я“ (вм. опиянил – опянил, изплюща, вм. изпърполяха – ис-
пулпо ляха).

В края на 4. клас учениците мигранти демонстрират високо ниво на правописни умения, като ве-
че постигат над 80% правилност по отношение на отделно писане на думи с несамостойно ударе-
ние, пренасяне на част от дума на нов ред, правопис на думи с разлика при изговор на неударени глас-
ни и съгласни звукове.

Забелязва се, че учениците мигранти в края на 4. клас по-успешно се справят с повечето от зада-
чите. Съществуват известни пропуски в умението им да определят граматически категории, изу-
чени през същата учебна година – минало свършено и несвършено време на глагол, да разпознаят сте-
пенувано наречие. И в края на 4. клас все още съществуват колебания при определяне морфемния със-
тав на дума. Учениците мигранти добре са овладели теоретичната информация от българската гра-
матика (в компонентите й, заложени в учебниците по БЕ за 1. – 4. клас) и правилно съотнасят при-
мер с неговото граматическо определение (пр. тук – наречие за място). 

Като извод от всичко до тук, може да се твърди, че след 2 – 3- годишно обучение по български език 
по програмата за масовото общообразователно училище и провеждане на индивидуални консулта-
ции в извънучебно време, учениците-мигранти успяват да покрият заложеното в държавните обра-
зователни изисквания (ДОИ) и при писмено изпитване постигат близък до средния резултат на кла-
са тестов бал. 

10. Успешната езикова и социална интеграция на учениците мигранти следва да бъде подчинена 
и на специфичните стереотипи в поведението и отношението на съответната езикова и малцин-
ствена общност в България. Според данни от проведени проучвания за имигрантските общности в 
България, в периода 1992-2005 г. се открояват следните особености [1].

В семействата на 54,7% от арабските имигранти децата системно изучават традициите, ри-
туалите и историята на исляма и на етническата група/род. 62% имат грижата децата им да учат 
родния си език. 10% търсят възможност децата им да учат в училището, където са повечето деца 
от тяхната националност, 18,2% се ориентират към частни училища; 1,2% от имигрантските деца 
са оставени да учат вкъщи. 10,3% не желаят децата им да учат в България, за да не се претопят и да 
не загубят чрез светската образователна система своите мюсюлмански добродетели. Това са веро-
ятно и имигрантите, които в перспектива имат планове да се завърнат в родината си. Преоблада-
ващата част от родителите – 42%, насочват децата си към най-близкото до дома училище, а други 
19% биха искали да изпратят децата си във възможно най-доброто българско училище.

Африканците в България са малко на брой и идват от различни страни, което прави трудно из-
ползваеми в извънсемеен контекст техните етнически и/или национални езици. За общуване помеж-
ду си те използват английски или френски. Поради по-слабото разпространение на френския език в 
България, френскоговорящите много по-бързо научават български. Англоговорящите по-добре се оп-
равят, поради което част от тях по-бавно научават български. Децата от смесени бракове използ-
ват в различна степен и двата езика. Често те говорят на български с майката и на английски/френ-
ски – с бащата.

Виетнамците се стремят да осигурят добро обучение на децата си. Те посещават българските 
училища – държавни или частни езикови. Проблем е обучението по майчин език – в семейството де-
цата научават говоримия език, но не получават писмена и граматична грамотност (с.74).

Китайците държат децата им да научат китайски език и традициите, затова обикновено ги ос-
тавят в Китай и само 10% от мигрантите имат деца в училищна възраст в България. Огромното 
мнозинство от китайците (79.5%) признава, че живеят в квартали, където има и други имигранти 
и децата им (83.3%) учат в училища, където общуват с деца на други имигранти.

Най-голяма концентрация на ученици мигранти има в кварталите и училищата в съседство с 
търговския център „Илиянци“, където работят техните родители. Много често родителите не 
могат да подпомагат децата при затруднения при самоподготовката им поради невладеене на бъл-
гарски език или поради физическо отсъствие от дома. Затова една успешна форма за социална и ези-
кова интеграция на учениците мигранти са полуинтернатните групи в частна или държавна зани-
малня, където под педагогическото ръководство на възпитател се провежда самоподготовката за 
следващия ден и се коригират пропуски и грешки; овладява се лексика на български език, усвояват се 
умения за комуникация и интеграция чрез връстници.
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OБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ НА ТЕКСТ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО 
ЕЗИКОВА КУЛТУРА НА СТУДЕНТИТЕ

Обучението на студенти от различни специалности на университетите включва писане на академич-
но есе. Всички стъпки за изучаване на академичното есе се проследяват в този доклад, както и изучаване на 
академичното писане със студентите от колежа в семинарните упражнения по езикова култура с цел из-
граждане на комуникативната им компетентност.

1. Въведение 
Академичното писане е част от цялостния образователен процес, от формирането на умения 

за усвояване на знания в университета, свързано е и с начина на мислене и комуникация, който е раз-
личен от този в училище. Предмет на приложната лингвистична дисциплина „Езикова култура“ за 
студентите от педагогическите специалности, както и на факултативната дисциплина „Делова 
кореспонденция“, е усвояването на различни комуникативни стратегии, чрез които се повишава ка-
чеството на създадените от студентите писмени и устни изказвания (текстове), с оглед на тях-
ното по-лесно възприемане и разбиране и чрез които се оптимизират процесите на извличане и обра-
ботка на информацията от готовите студентски текстове. 

2. Изложение
Актуалността в обучението по академично писане за студенти от нефилологически специал-

ности е мотивирана от проблемите с пропуските в езиковата компетентност на студентите. 
В приложната лингвистика терминът „езикова компетентност“ включва умението не само да се 
прилагат граматическите правила на езика, но и да се знае кога, къде и по отношение на кого да се из-
ползват точните думи, словосъчетания и изречения. Владеенето на правописните и правоговорни-
те норми на българския език е израз на езикова компетентност на всички равнища – фонетично, ле-
ксикално, морфологично и текстово. Трайното овладяване на речеви стратегии за успешно общу-
ване на родния език (както и при успешното общуване на чужд език) се обуславя от различните на-
трупвания на лингвистична информация и речевите умения във всички аспекти на комуникативна-
та способност.

Развитието през последните години на нови направления в езикознанието като социолингвис-
тика, психолингвистика и прагматика налагат откриването на нови подходи в езиковото обучение 
по роден и чужд език, съгласувани с динамичните промени в обществото и в езика ни. Нашата съвре-
менност се отличава със значителни изменения във всички сфери, с интензивно развитие на науката, 
компютърната и информационна техника, с навлизане на нови технологии във всяка област от жи-
вота, с процесите на европейска интеграция и глобализация. Тези значими процеси влияят върху ка-
чествата, стабилността и динамиката на книжовния български език в ежедневната му употреба ка-
то основно комуникативно средство.

В съвременната езикова среда въпросите на езиковата култура в училище и в университета ста-
ват все по-актуални. Утвърждават се академичните дисциплини като: „Езикова култура“, „Акаде-
мично писане“, „Език и комуникации“, „Делова кореспонденция“ в обучението на всички студенти в 
университетите, независимо от специалността, с цел успешното усвояване на книжовния език от 
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студентите да бъде осъзнато като необходимост за реализация в социума и реална възможност за 
успешно усвояване и на други европейски езици.

Създаването на научни текстове от студентите е част от образованието в колежа, в услови-
ята на академичност и научен стил. С цел да обогатим и развием комуникативните умения на сту-
дентите в Колежа, в учебната програма по приложната езиковедска дисциплина „Езикова култура“ 
въведохме обучение в академично писане – изграждане на успешни писмени и устни умения в проце-
са на академичната комуникация – като втори модул, след темите за правописните, правоговорни-
те и пунктуационните норми.

Студентското научно творчества се реализира в процеса на обучение във висшите училища чрез 
изготвяне на реферати, доклади, курсови работи, академични есета, дипломни работи и магистър-
ски тези. Изискванията са в посока натрупване на знания, усвояване и използване на терминологич-
ната и специализирана лексика на отделните науки, творческо мислене, създаване на умения за само-
контрол, самоподготовка, работа с научна литература в библиотеки, в интернет, подбор на ин-
формацията и използването й за продуцирането на научни разработки по определена тема, зададе-
на от преподавателите.

Подготовката на един научен текст от студентите трябва да отговаря на изискванията на 
съответния „жанр“, да бъдат спазени стандартите за съдържателно, структурно и графично оф-
ормление, да не се допускат правописни и пунктуационни грешки, да се покажат трайни познания по 
учебната дисциплина, да се следват изискванията за научен стил.

В университетските среди писането на академично есе придобива популярност, като се включва 
в процеса на обучение на студентите от различни специалности. Практиката да се възлагат на сту-
дентите кратки писмени изложения, свързани с проблеми от живота и икономиката, не е от днес. 
В процеса на обучението в университета есето присъства с определението „академично“, което на-
сочва към неговата обучаваща функция и свързаността му с теоретичните знания. Студентите 
имат познания и умения да пишат есета от средното училище, но това са друг вид съчинения, дока-
то академичното есе има специфични изисквания.

Академичното есе е творческа научна разработка. При изготвянето му студентът трябва 
да покаже умения да аргументира дадена теза, да доказва твърдения, да изгражда логически свързан 
текст, да следва изискванията за структурно подреждане на своя текст.

В някои учебници и научни публикации се разграничават и определят няколко вида академични 
есета по следния начин:

  описателно есе, в което се представят познанията за предмета;
  обяснително есе, в което се очертават и извеждат логически връзки;
  аналитично есе, в което предметът се описва, като се подразделя на съставни части;
  дефинитивно есе, в което се разглеждат различни интерпретации на термини;
  сравнително есе, в което се сравняват различни тези, становища, точки (параграфи), съобще-

ния, т.е. посочва се дали са сходни или различни;
  оценяващо есе, в което се оценяват качествата на различни точки (съобщения), параграфи;
  аргументативно есе, в което се представят доказателства с цел доказване на теза.

Думата „есе“ по произход е френска и преведена на български означава „опит“; тълковният реч-
ник на френския език Robert я обяснява по следния начин: „Резултат от опит; първите писмени тек-
стове на някого, който прави опити да пише в рамките на определен жанр“. По-късно думата „есе“ 
развива омонимия и означава също така: „съчинение в проза, неголямо по обем и със свободна компо-
зиция.“ Мнозина смятат, че жанрът есе е заемка, появила се през последните години под английско и 
под американско влияние и че не особено успешно конкурира традиционната българска писмена рабо-
та. Началото на този жанр се открива в далечното минало; като пример за първите есета се посоч-
ват текстовете от античността: „Характери“ от Теофраст, „Размишления“от Марк Аврелий и 
„Писма до Луцил“ на Сенека. Определянето на думата есе като жанр в писането се свързва с Мишел 
дьо Монтен, който през 1580 г. публикува два тома, озаглавени „Essis“ (“Опити“), а оттогава до днес 
писането на есета е престижно за много учени, писатели, творци.

Есето е писмен текст, който въпреки характерната за жанра свобода се изгражда по определени 
правила, като притежава характеристиките на писмения текст: смислова и формална свързаност, 
граматичност, информативност и завършеност. Като свободно разсъждение по конкретна тема, 
есето притежава характеристиките на аргументативния текст, какъвто са и теоремата, и науч-
ната монография.
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Академичното есе е научно-учебна форма и изпитна задача, която проверява езиковата и кому-
никативната компетентност на студентите и по този начин ги подготвя за писането на по-сери-
озни академични текстове с по-голям обем, които те трябва да създават в процеса на своето обуче-
ние. На изпита по писане на академично есе студентите трябва да покажат, че:

  могат да открият съдържащия се в зададената тема проблем;
  способни са да заемат определена позиция по отношение на този проблем;
  могат да изразят тази позиция като ясно и точно формулирана теза;
  способни са да защитят тази теза по разумен начин, като представят достатъчно на брой 

убедителни аргументи;
  могат да създадат смислен, свързан аргументативен текст, в който да покажат, че владеят 

правилата и възможностите на българския книжовен език.
Важна предпоставка за ефективната организация на езиковото обучение в академично писане е 

установяване на равнището на студентските знания и умения в началото на семестъра. Използва-
ме ясни показатели за правописната и правоговорната компетентност, по които се отчитат гра-
матичните особености и типичните грешки в студентските езикови изяви – чрез тестови задачи 
и задачи за продуциране на писмен текст върху избрани теми за житейски събития. Работи се вър-
ху езиковата нормативност при грешки под влияние на диалектни навици, подражание, в условия на 
диглосия и билингвизъм; за развитие на комуникативните способности на студентите внимание из-
искват уменията за съставяне на писмени текстове. С подходящи теми от текстолингвистиката 
се дава информация за признаците и функциите на езиковия текст като комуникативна единица на 
най-високо езиково равнище:

1. Текст. Изграждане на смисловите връзки в текста /същност и признаци на езиковия текст, ме-
ханизми и средства за текстова свързаност/.

2. Формулиране на тезата и изграждане на аргументацията /същност на тезата, правила и греш-
ки при формулирането й; подбор на аргументите – правила на аргументацията, логически 
грешки в аргументацията/.

3. Текст и графика /шрифтове, графични знаци в текста; графична защита на смисъла на текста; 
пряка реч, цитати, библиография; графични символи, идеографски символи; оформяне на стан-
дартни документи; оформяне на текстове без стандартни ограничения/.

4. Академично писане /студентското научно творчество: реферат, доклад, курсова работа, ди-
пломна работа, магистърска теза/.

5. Есето /есето като жанр; академично есе; структурно-композиционен модел на академично есе/.
6. Правопис, пунктуация и редактиране /правописни норми и правила; пунктуационни норми и 

правила; редактиране и видове редакции/.
Студентите усвояват информация за подредеността на езиковия текст, която може да бъде 

хронологическа, причинно-следствена или асоциативна. Тази подреденост на текста именно осигу-
рява достатъчността на езиковия контакт както за извличане на смисъла от целия текст, така и за 
разбиране на всички негови абзаци, изречения, словосъчетания и думи. Темата на текста може да бъде 
някакво твърдение, явление, настроение, които трябва да се опишат в изложението. Когато тема-
та се развива, тя се подразделя на микротеми, в които авторът последователно се аргументира, до-
обяснява, привежда нови доказателства. 

При оценяването на даден текст задължително трябва да се открият признаците на добрия е-
зиков текст: свързаност, граматичност, информативност и завършеност.

След като се дадат знанията за езиковия текст и се проверят репродуктивните умения на сту-
дентите върху текстове от учебната дейност, като напр. конспект, реферат или структуриране 
на курсова работа по зададена от преподавателя тема, студентите се запознават с особеностите 
на академичното есе като учебно-научна форма на писмен текст и като изпитна задача, с която се 
проверява езиковата и комуникативната компетентност. С обучението по академично писане сту-
дентите се подготвят за създаване на по-сериозни академични текстове, с по-голям обем (дипломна 
работа, магистърска теза), необходими им за завършване на висшето образование.

За да подобрят езиковата си подготовка в процеса на академичната комуникация, в обучението 
по езикова култура и делова кореспонденция студентите трябва да придобият следните умения за 
написване на академично есе:

  умения, свързани с ориентацията спрямо зададената тема;
  умения да се изгражда тезата (добре формулирана, ясно заявена във встъпителната част, дока-
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зуема в рамките на няколко абзаца);
  умения, свързани с организацията на текста (ясен метод и логически ред от подтези и аргу-

менти, стройна структура с логически преходи и свързаност между увода, изложението и за-
ключението, логическа свързаност на всяко ниво на текста);

  умения, свързани с аргументацията (наличие на логически ред от подтези, подпомагащи основ-
ната теза, наличие на специфична аргументация, отнасяща се до подтезите, адекватност и 
достатъчност на аргументацията – без грешки в доказателствената част: неточни дефини-
ции, фалшиви аргументи, подвеждащи силогизми); 

  граматични умения (синтактически правилно изградени изречения, отсъствие на правописни 
и пунктуационни грешки, граматическа свързаност на текста – съгласуваност на глаголните 
времена, нормативност при имената, умения за вярна употреба на предлози и др.

  стилистични умения (уместност в употребата на метафорични, идиоматични и др. кон-
струкции като пословици, поговорки и житейски максими, обоснован стил на писане, отсъст-
вие на грешки, свързани с непознаване на семантиката на думите).

Структурно-композиционният модел на академичното есе се състои от три компонента: увод, 
изложение и заключение, върху чието изграждане се дават обяснения, препоръки и илюстрации. В ня-
кои публикации се смята, че библиографията също трябва да се включи като структурна част към 
есето след заключението. Съветите относно обема на отделните части са следните: уводът и за-
ключението заедно не трябва да надвишават 10-15% от целия текст. Представят се преди писане 
основните правила за съдържателните, структурните и граматичните норми.

В уводната част студентът трябва да представи основните тези, да фокусира вниманието 
върху отговор на въпросите: кой, какво, къде, кога. Освен това той трябва да формулира въпросите 
и твърденията, както и целите, да представи структурата на есето.

По отношение на езика се препоръчва използването на сегашно и бъдеще време на глаголите, как-
то и изразяване на позицията чрез личното местоимение за първо лице единствено число „аз“.

В заключението следва да се даде отговор до каква степен са постигнати целите, формулирани в 
уводната част. Добре е авторът да използва условно наклонение на глаголите при даване на изводи-
те и обобщенията, както и модалните глаголи.

Основната част /изложението/ се разделя на параграфи и абзаци. Доказателствата се събират от 
различни източници, като най-често това са цитати, примери, събития, мисли на учени и др. Сту-
дентите трябва в работата си да разграничават факт от мнение, да оценяват силата на аргумен-
та, да преценяват дали той е достоверен или не, дали е силен или слаб, дали има връзка с тезата и дали 
ще подпомогне процеса на доказване. Не е препоръчително да се започва писането на есето, ако преди 
това не е проучена литературата и не са събрани доказателствата. Възможно е да бъдат потърсе-
ни доказателства „за“ и „против“ тезата, да се прецени дали може да се даде еднозначен отговор. Из-
готвянето на план също предхожда процеса на академичното писане на есето. Необходимо е да се из-
готви един първи вариант на есето, след което то да претърпи редакции и корекции, преди да бъде 
изготвен окончателният му вариант.

Началото, уводната част на есето, обикновено включва представяне на темата, привличане на 
вниманието към нея, акцентиране върху значимото и същественото. Още в уводната част следва 
ясно и категорично да се формулира тезата, която ще се доказва; позицията, която ще се отстоя-
ва. Ако есето е само една научна публикация, то може да бъде и кратко и тогава уводната част ще 
включва няколко изречения. Ако есето е по-дълго и в него се разглежда сложен проблем, тогава начал-
ната част трябва да включва по-обстойно представяне на проблематиката и изясняване каква точ-
но теза ще се защитава. Още в тази първа част се формулира въпросът или се изказва твърдението и 
едва след това се пристъпва към доказателствата. Препоръките за т. нар. ефект на началото на есе-
то обикновено са към използване на сентенции, афоризми, цитати, риторични фигури, напр. мета-
фори, кратък разказ, интересен факт или събитие. Необходимо е обаче това да не е самоцелно, т.е. да 
привлича вниманието, а по същество използваната сентенция например да няма връзка с твърдение-
то, което ще се доказва. Следователно, необходима е смислова и тематична връзка.

Заключението е относително кратко, но е от особена важност, за да придобие академичното е-
се завършеност. Препоръчително е заключението да не повтаря основните изводи, изречения или из-
вадки от изложението, а наистина да се покажат умения за обобщение. За да се постигне ефект на-
края, добре е да се използват сентенции, афоризми, пословици и поговорки, както и цитати от ли-
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДАТА 
В КЛАСНАТА СТАЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

тературни произведения или мисли на велики личности. Нужно е не само да се познават нормите на 
книжовния език, но е важна и опитността те да се прилагат в текста и речевото общуване.

Добрата езикова компетентност на студентите обхваща граматическа, правописна и пункту-
ационна грамотност.

Граматическата компетентност включва особеностите на глаголните окончания, съвместната 
употреба на глаголните времена, особености на рода и числото при съществителните имена и тех-
ните пояснения, употребата на бройна форма, причастия и деепричастия, грешки при употребата 
на местоименията, грешки при съгласуването и при словореда.

Правописната компетентност включва запознаване с нормативния графичен облик на думи от 
активния и пасивния речников фонд, диалектни явления, влияния от разговорната реч, правопис на 
представки и наставки, удвояване на съгласни, употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и 
разделно писане на думите; членуване на имената от мъжки род, единствено число и др.

Пунктуационната компетентност се отнася до знания във връзка с употребата на препинател-
ните знаци в изречението – еднородни части, вметнати думи и изрази, обособени части, междуизре-
ченска пунктуация, при цитиране и графично оформяне на абзаци, употреба на буквени и небуквени 
знаци в текста (цифри, кавички, дефис и др.).

Уменията за редактиране и внасяне на корекции в текста са свързани с владеенето на знания за 
книжовния език. Промяната на текста изисква спазване на пунктуацията и езиковата норматив-
ност, както и прецизно оформяне на целия текст. Усетът към изграждане на текста и самокон-
тролът са важни за всеки студент.

3. Заключение 
Курсът на обучение по академично писане за студенти нефилолози в часовете по езикова култу-

ра и делова кореспонденция е много полезен за тяхната подготовка в Колежа. Препоръчително е с цел 
изграждането на успешни писмени и устни умения в академичната комуникация обучението да бъде 
ориентирано изцяло към писането на академично есе, съобразено тематично с изучаваната универ-
ситетска специалност.

Литература:
1.  Бояджиев, Т., И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език, С., 1998.
2.  Бъчварова, Б., Б. Георгиев, Вл. Игнатов. Езикова култура. С., НБУ, 2006.
3.  Виденов, М. Езиковата култура на българина, С., 1995.
4.  Георгиева, Е. Езикова култура и езиково обучение, С., 1990.
5.  Господинов, Д. Есе. Правила и модели за писане. Критерии за оценяване, С., ИК „Труд“, 2000.
6.  Добрева, Е., Ив. Савова. Текстолингвистика. Шумен. УИ, 2000.
7.  Мавродиева, И. Академично писане, С., ИК „Сема РШ“, 2005.
8.  Николова, Н. Езикова култура, Шумен. УИ, 2004.
9.  Нов правописен речник на българския език. С., БАН, изд. „Хейзъл“, 2002.

Необходимостта от промяна в обучението по български език и литература налага прилагането на ал-
тернативни подходи, методи и форми в обучението с цел усъвършенстване на комуникативната компе-
тентност на учениците от началните класове. Предлаганата идея се реализира успешно в НБУ „Михаил 
Лъкатник“ – Бургас. Моделът дава възможност на учителя да работи целенасочено за изграждане на стра-
тегии и техники на поведение от самите ученици, които им помагат да действат самостоятелно при 
различни житейски ситуации. 
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За да се превърне писането в творчески процес е необходимо да се осигурят условия за това. 
Една планирана, активна и ангажирана учебна среда с център детето, може да създаде необходимите 
възможности за стимулиране на дейностите, свързани с изграждане и усъвършенстване на 
комуникативна компетентност. Целта на тази среда е да съдейства за активизиране на общуването 
чрез писмена реч, да провокира желание за участие в творческия процес на писане, да предполага както 
самостоятелна, така и работа в група, да благоприятстват за:

  оценяване на писането като средство за общуване и необходимост за цял живот;
  формиране на интерес към писането и възможност да се погледне на него като на източник на 

удоволствие;
  осъзнаване на връзката между устната и писмената реч;
  организиране на писането така, че то да бъде с определена практическа цел както за автора, 

така и за този, който го чете;
  обогатяване опита на децата с различни видове писмени работи /истории, списъци, рубрики, 

наблюдения, покани, стихчета и писма.
Особено важно е писането да бъде текущо с натрупвания и усъвършенстване, да дава достатъч-

но информация за сравнение, анализ и изводи. За постигането на всичко това е необходимо процесът 
на писане да протича в богата комуникативна среда, в която да се създават условия за мислене, за пи-
сане, за творене, за обмен на мисли и идеи. Среда, в която всяко дете да се чувства уважавано и цене-
но от учителя и съучениците си.

Организацията на учебната средата в класната стая включва:
   Наличие на библиотечен кът с надписи за книгите, анотации на интересни детски книжки; 

детски книжки с приказки, разкази, стихотворения, гатанки, пословици и поговорки; комикси; 
речници – синонимен, тълковен, на чуждите думи, правописен; енциклопедии; анотации за раз-
лични телевизионни предавания; анонси за видеофилми и др.

  Писмени инструкции, които изброяват стъпките за изпълнение на дадена писмена комуника-
тивна задача.

  Рубриката „Предизвикателствата на ума“, която може да се използва за генериране на идеи и 
предизвиква творческите заложби на учениците.

  Папки с писмени работи, в които се съхраняват текущите произведения на учениците. 
  Кутия или контейнер за завършените работи, които учителят преглежда, с цел подобрение.
  Образци на професионални и детски творби.
  Папка-класьор с надпис „Писането“, която съдържа цялата поредици от указания за писане на 

различни форми и жанрове, какви трудности съпътстват писането на текст, стратегии за 
избор при писане на текст. Тези указания не са за писане на даден вид съчинение, а въобще за съз-
даване на текст. Тук могат да се открият разнообразни образци на малки текстове, които са 
подбрани заедно от учениците и учителя.

  Пликове с теми за избор – „Нуждая се от идеи за моята история“
  „Съкровищница от думи“ – синонимни гнезда, цветни листчета с думи, подходящи за преразказ-

ване, за описание, за изразяване на действия, чувства и т.н. Например: зелени листове за думи, ко-
ито се използват за извинение; червени за поздрави; розови – за благодарност; сини – за изразяване 
на чувства; оранжеви – за качества на действащите лица; зелени – за водене на спорове. 

  „Вълшебната ракла“ – Кутия с изречения, подходящи за начало, за край на разказ, история, при-
казка. Изрази за описание на времето, за описание на цвете, животно, предмет.

  „Чудноватият диск“ – идеи за герои, място, време на дадена история.
  Материали, необходими при писането – хартия за писане от различен вид и размер, пликове за 

писма, моливи, гуми, хартия за рисуване, перфоратор, телбод, кламери, ножици, цветни моли-
ви, маркери, коректурна течност и др. 

Разбира се не е необходимо всички тези материали да са в класната стая постоянно и едновремен-
но. Някои от тях могат да се въвеждат допълнително или само тогава, когато ще има необходимост 
от тях. За да се използва пълноценно създадената мобилна среда, децата имат нужда да бъдат науче-
ни как да управляват своето собствено поведение. Това се постига чрез създаване на правила и проце-
дури за работа с участието на учениците. Така се изгражда чувство на отговорност за своето соб-
ствено учене в творческо писане и ангажираност в съвместната и индивидуална работа. 

За децата е важно да са наясно с основните дейности в процеса на творческо писане в класна-
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та стая. Основните инструкции трябва да са дадени предварително. Те помагат да се изградят яс-
ни схеми за движението из класната стая по време на консултациите и работата в група. Ясните 
напътствия и правилата в класната стая дават възможност на децата да работят самостоятел-
но и в група, както и възможност на педагога да работи индивидуално с отделни ученици. Следващи-
те стратегии помагат да се създаде спокойна, творческа и продуктивна атмосфера в класната стая. 

1. Стратегии за създаване на правила за работа и управление на процеса на творческото писане.
2. Стратегии за разкриване на нови рубрики, свързани със съчиняването и обновяване на същест-

вуващите.
3. Стратегии за използване на наличните материали в процеса на писане, създаване на нови и до-

пълване на класьорите. 
4. Стратегии за бързо ориентиране в творческата обстановка в класната стая по време на пред-

варителната подготовка за писане, в самия процес на писане и при представяне на писмените 
работи.

Пример за правила за работа, които стоят на вниманието на учениците в класната стая
Указания за работа в център „Творческо писане“
1.  Пиши на такъв тип хартия, който ти е най-удобен.
2.  Пиши от едната страна на хартията.
3.  Не се тревожи за задраскване или писане между редовете на черновата.
4.  Не трий по писмената работа, когато се наложи да правиш промени – зачертай грешното и 

направи промените отгоре.
5.  Пази всичките си работи, дори и черновите.
6.  Бъди внимателни към другите, като не повишавате тон.
7.  Пази завършените си произведения в папка.
8.  Когато имаш нужда от разговор с връстник, напиши името си на дъската под знака „Разговор 

с връстник“. Учениците, които имат време за разговор със съученик, за да му окажат помощ, 
записват своето име до името на ученика.

9.  Когато имаш нужда от консултации с учителя, напиши името си под надписа „Разговор с 
учител“. Той ще има грижа да те консултира.

10. Когато си готов да напечаташ своето произведение на компютър или на пишеща машина, на-
пишете името си под емблемата „Компютър“. Постави пясъчен часовник, който да отмерва 
времето, което ти се полага за писане на твоята творба.

11. Завършените разкази, които са готови за печатане се поставят в кутия „За издателя“. Те мо-
гат да се напечатат от родител или от учителя. 

Подготовка за творческото писане – съчиняване. 
Подготовката за творческото писането да се разбира като комплекс от дейности, които включват: 

  Подготовка на учителя – планиране на творческия процес за съчиняване; избор на подходящи 
стратегии, методи и форми за мотивация на учениците; моделиране на подходящи ситуации; 
избор на техники за представяне целите и задачите на учебния материал; подбор на стратеги-
ите за реализиране процеса на творческото писане.

  Подготовка на учениците – ориентиране в ситуацията или ситуациите; избор на тема за съ-
чиняване; избор на жанрова форма; събиране на материали; планиране. 

Планиране на творческия процес „съчиняване“ от учителя:
1. Формулиране темата, целите и задачите на урока за творческо писане.
2. Проучване на необходимата литература и осигуряване на достатъчно помощни материали и 

нагледни средства за реализиране на стратегиите, техниките и формите на работа.
3. Поставяне на предварителни задачи, ако творческият процес изисква това.
4. Избор на най-подходящата форма за писане – свободно писане, креативно писане или ръководе-

но писане.
5. Планиране на дидактическите принципи, методи и техники на работа.
6. Структуриране на урока, което включва: въведение – мини урок – мотивация, реализиране на 

планираните ситуации, насоки за избор на правилните стратегии от страна на учениците; 
основна част /процес на писане/ – самостоятелно писане на чернова; консултации – с ученик, в 
група или с учителя; преработване на писмената работа – редактиране от самия автор и писа-
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не на белова; заключителна част – представяне на писмената работа за проверка от учителя; 
финализиране на процеса – издаване на съчинената творба. 

7. Очевидно е, че всичко това е невъзможно да бъде реализирано в рамките на един учебен час. За 
тази цел е необходимо учителят да набележи и времевата структура, в която да планира от-
делните моменти от урока в подходящо за учениците време. 

8. Уточняване методиката на формиращото оценяване – самооценка, колективна качествена 
оценка, качествена и цифрова оценка след контролната проверка на учителя. 

Стратегии и техники за мотивиране на учениците:
Комуникативните стратегии и техниките за мотивиране трябва да провокират спонтан-

ността, оригиналността и творчеството на децата, тяхната продуктивност и любопитство, да 
предполагат сътрудничество и способност да споделят мисли, идеи и емоции, да засилват желание-
то и вярата за успех. 

Комуникативните стратегии за мотивация и въздействие могат да бъдат: 
  Вербални стратегии – чрез словесно представяне на информацията – въздействие чрез реч, при 

което особено важна роля играе комуникативната компетентност на учителя.
  Невербални стратегии – визуално представяне на информацията. Използването на разнообраз-

ни медии – картини, снимки, детски филм, постер, детски списания, вестници, музика и др. 
Всичко това увеличава ефекта на въздействие и дава възможността за привличане вниманието 
и любопитството на учениците.

  Комплексни стратегии – съчетават вербални и визуални. При тях ефектът е най-силен, защо-
то се въздейства на повече сетивни възприятия, провокират се чувствата и преживявания-
та на учениците.

Вербални стратегии за мотивиране:
  Кратка дискусия за начало: Чрез тази стратегия се прави опит да се „хвърли мост“ между пре-

дишната дейност и предстоящата. Желателно е словото на учителя да бъде ясно, точно, 
кратко и емоционално. Да се използва оригиналност и чувство за хумор, чрез които да се възбу-
ди интереса на аудиторията към предстоящата творческа работа, да се „отключи“ творче-
ската активност, спонтанност и желание да се поема риск и отговорност. 

  Провокиране с въпрос за предизвикване на творчески интерес: Тази стратегия се използва често от 
преподавателите. Важно изискване е въпросът да бъде отворен, мотивиращ и провокиращ, да „съ-
бужда“ любознателната природа на децата и желанието им да експериментират, да ги подготвя за 
продуктивност и съсредоточаване, да стимулира тяхната инициативност и спонтанност.

  Задаване на въпрос за активизиране: Тази стратегия дава възможност на преподавателя да на-
учи повече за очакванията на децата, за техните мотиви, желания и интереси. Умението да се 
задават отворени /проблемни/ въпроси и да се отговоря по адекватен начин е сложен процес и 
учителите трябва да работят целенасочено за това. Използването на тази стратегия изис-
ква по-високо ниво на мислене, положително отношение и отговорност от самите ученици, 
разбиране, съсредоточаване и задълбоченост в предстоящата творческа активност. Напри-
мер: Какво е вашето мнение по тези въпроси …? Какви са вашите очаквания? Какви са вашите 
надежди? Вашите тревоги и опасения?

  Игрите за загряване: Те винаги се приемат с голям интерес и желание от децата. Добре е да не 
бъдат самоцелни и да повдигнат само емоционалния тонус на участниците, а да провокират 
предстоящите творчески дейности, да пораждат необходимостта от писане, да „извикват“ 
способностите да анализират и желания да споделят. 

  Емоционално въздействие чрез реч: Тази стратегия е своеобразно вълнуващо въведение в съв-
местната дейност на учител и ученици. Изисква се искреност в словата на учителя, от кои-
то да прозира обичта към децата и вярата в тях, да се декларира надежда, че ще бъдат успеш-
ни и полезни с творбите си.

  Писмено послание: Идеята на тази стратегия е децата да се учат да пишат чрез четене и пи-
сане на разнообразни по жанр текстове. Писмените послания са модели на тестове, от които 
учениците по-късно ще използват структурата, за да моделират своите собствени творби. 
Обикновено учителите използват стратегията „Писмено послание“ като писмо от литера-
турен или приказен герой, познати или непознати личности. Целта е да се използва елемента 
на изненадата като стимулатор за предстоящата творческата дейност.
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  Ефект на изненадата: Малките ученици обичат изненадите и забавленията. Така те неусет-
но навлизат в света на изящната словесност, пленени от магията на любопитството и неиз-
вестното, което ще им донесе интригуващата изненада. При използването на тази страте-
гия е наложително учителят да се съобрази с възрастовите особености на учениците, защото 
в началната училищна възраст много бързо се променя личностното израстване и академично-
то развитие на децата. Това, което има ефект на изненада в първи клас, няма да има същия ус-
пех във втори или в трети клас.

  Поздрав, комплимент, пожелание: Няма по-емоционално и вълнуващо начало на учебния час от 
оригиналния поздрав на учителя към учениците и техните искрени поздрави и пожелания към 
съучениците им. Тази стратегия изисква децата да са подредени в кръг, така че всеки да виж-
да всички. Желателно е поздравът да се съпътства от обръщението по име. Така всяко дете се 
чувства значимо, ценено и уважавано от класовата общност. Може да се използва и невербал-
но послание – ръкостискане, докосване с дланите на двете ръце, прегръдка, целувка, характерни 
поздрави на различни националности и др. Добре би било да се използва голямото разнообразие 
от забавни, ангажиращи, уважителни и авторитетни приветствия, с използването на подхо-
дящи описателни прилагателни имена. Така освен моделиране на поведение, учителят обогатя-
ва речта на учениците и съдейства за формиране на адекватни според случая поздрави, поже-
лания и послания. 

Невербални стратегии за мотивиране и въздействие:
  Музикален поздрав: Всички са убедени във вълшебната силата на музиката да въздейства, да 

вдъхновява и „отприщва“ творческия потенциал на слушателите. Използването на подходя-
ща музика засилва процеса на мотивация, на емоционално възприемане на подадената информа-
ция и нейното творческо преосмисляне.

  Визуални средства: Въздействието на картина, снимка, постер, книга или други медии впечат-
лява учениците и активира техните възприятия и творческата им енергия. Мултимедийни-
те продукти са хит сред подрастващите и тяхното рационално използване е най-доброто 
средство за мотивиране в момента. 

  Пантомима, театър без думи или нямо кино: Може парадоксално да звучи, но използването на те-
зи стратегии като средство за активизиране и мотивиране на учениците има голям успех. Всяко 
движение, всяка гримаса, всеки жест са повод за реплики, текст, който трябва да сътворят деца-
та. Така неусетно те стават съавтори на сценария, а това ги забавлява и обучава едновременно. 

Комбинирани стратегии за мотивиране и въздействие:
  Постер за класова среща: Ефикасна стратегия за стимулиране на комуникативните умения и 

мотивиране на учениците за учебен труд. Тя дава възможност да участват всички сетива, де-
тето да преживее и да участва активно във всички дейности. Въздейства емоционално и пози-
тивно, може да развълнува участниците и да ги мотивира за работа не само за предстоящата 
учебна дейност, но и за целия ден. Четирите основни компоненти: поздрав, споделяне, класови 
новини и групова дейност, изискват формиране и усъвършенстване на комуникативните уме-
ния и стимулират творческата активност на учениците.

  Презентаця-въведение: нова модерна възможност за въздействие и активизиране на ученици-
те в началото на учебната работа. Тази стратегия е особено важна при мотивацията за тър-
сене на нова информация, за задълбочено изучаване на подадения проблем и възбужда необикно-
вен интерес към изследването.

  Групови дейности за загряване: Съдействат за мотивиране на учениците към сътрудничество, 
към положително отношение и отговорност към останалите участници в групата или екипа; 
възпитава в толерантност, разбиране, търпение; развива на по-високо ниво способностите за 
самооценяване и оценяване, за самоанализиране и обобщаване. 

Стратегии и техники за моделиране на ситуации:
Ситуациите за общуване или както оригинално ги нарича К. Димчев „изкуствени импулси“ са ме-

тодически технологии, които моделират определени взаимоотношения между ученика с реални или 
измислени адресати. Целта на учебната ситуация е условно да „препрати“ ученика в определена сре-
да – съществуваща или измислена, където ще се реализира комуникативен акт с цел решаване на оп-
ределен проблем. Важно условие е ситуацията, макар и моделиране да бъде с практическо приложение 
и децата да вярват, че тя е част от самия живот. Според това ситуациите могат да бъдат:
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  Реални ситуации: това са ситуациите, при които учителят използва подходящ конкретен по-
вод за осъществяване на социални контакти и мотивиране учениците за създаване на писмен 
текст, чието предназначение има реален адресат. 

Например: 
1. Училищният детски парламент обявява конкурс за написване на съчинение на тема „Моето 

първо училище“. Да им помогнем да напишат обявата за този конкурс. Най-хубавите твор-
би ще бъдат удостоени с награди и ще бъдат вписани с Интернет страницата на училището. 

2. Искате ли да отидем на училище сред природата? Да разгледаме заедно офертите и да изберем 
къде за кратко време да сменим нашето училище с друго, сред красотите на българската приро-
да. Напишете писмо до родителите си, за да ги помолите да участвате в „Училище сред природа-
та“. Бъдете убедителни! Обмислете най-добрият начин, по който можете да им въздействате. 

3. Планирай пролетната ваканция така, че да бъде незабравима за теб;
4. Ще ви разкажа за моето семейство;
5. Великденски вълнения;
6. Писмо до моето по-малко братче или сестриче;
7. Малки пътешественици;
8. Преживяни мигове;
 Целенасочено моделирани – /симулирани ситуации/, но за реално предназначение: 
Например: 
1. „Детската учителка от подготвителната група ми сподели с тревога, че децата знаят вече 

всички детски приказки. Често тя е затруднена да привлече любопитството им, защото ста-
рите народни приказки са им познати. Сега търси начин да ги увлече с нови съвременни приказ-
ки, които те не знаят. Как мислите, бихме ли могли да напишем интересни приказки за деца-
та от детската градина, но такива, че да им харесат. По този начин ще помогнем на тяхната 
учителка и ще зарадваме малчуганите.“

2. Да поканим на гости авторите на нашите учебници по български език и литература.
3. Писмо, което ще получа на моя 15 рожден ден;
4. Писмо до моето неродено братче или сестриче;
5. В чудния свят на приказките ;
6. Силата на изкуството;
7. Цветовете на природата;
8. Пъстър букет от любими приказки;
9. Моето семейство 
  Фиктивно моделирани ситуации за въображаеми адресати и измислена среда за комуникация. 

1. Писмо до Дядо Коледа;
2. Фантастични измислици;
3. Моето най-невероятно изобретение;
4. С машината на времето по света;
5. Моят извънземен приятел;
6. Роботчето Роби – моят домашен любимец;
7. Приключение на морското дъно;
8. Разходка в миналото; 
9. В света на динозаврите; 
10.  Патилата на малкото духче.

Според това, дали учебните ситуации са планирани от учителя, те са: 
  Планирани ситуации – тези, които учителят е предвидил за съответната учебна задача и чрез 

тях създава благоприятни предпоставки за поставяне на проблема и насочва учениците към не-
говото решаване чрез средствата на комуникацията. Възможно е добре планирана ситуация да 
се промени в хода на работата и да се наложи използването на непредвидена ситуация, която 
благоприятства решаването на неочаквано възникналия проблем.

  Непредвидени ситуации – тези, които могат да възникнат спонтанно и неочаквано. Учителят 
трябва да бъде гъвкав, за да реагира адекватно и по възможност да използва създадената ситу-
ация за реализиране на учебните цели и задачи. Причината за поява на такива ситуации могат 
да бъдат конкретни потребности и интереси на учениците, възникнал проблем, конфликт или 
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ПО НАЧАЛНО ЧЕТЕНЕ

затруднения, вълнуващо събитие, неочаквана вест и т.н. 

Избор на стратегии и техники за представяне темата, целите и задачите на урока:
Според времевото стратегическо планиране на учителя, стратегиите за поставяне темата, це-

лите и задачите на творческото писане биха могли да се реализират в процеса на мотивация на уче-
ниците или да се вплетат в комуникативната ситуация. Техниките за разделяне на групи, когато е 
предвидена групова работа също могат да се използват за тази цел. Учителят може да използва уст-
на комуникация или писмена комуникация, както и използването на визуални средства и медии.

  Реализиране процеса на писане по инструкции, зададени от учителя: Формулирано е заглавието, 
темата, целите и задачите. Учениците обсъждат дадените инструкции колективно или в гру-
па и след това работят самостоятелно.

  Формулирано е само заглавието: Учениците по групи или самостоятелно избират формата, сти-
ла, формулират темата и планират стъпка по стъпка структурата на съдържанието.

  Зададена е формата и стила: Учениците самостоятелно или в група избират заглавието, опре-
делят темата и структурират съдържанието. 

  По дадени опорни думи, текст или част от текст учениците самостоятелно или в група изби-
рат заглавие, темата, формата и структурират съдържанието.

  По зрителна или слухова опора: учениците самостоятелно или в група избират заглавие, тема-
та, формата и структурират съдържанието.

  При липсата на опори по дадено указание пишат текст: 
Например: „Наниз – история“
Всеки участник трябва да напише особено хубава дума на малко листче. Всички листчета след 

сигнал се събират в средата на масата и се съставя едно изречение, което може да е начало на текст. 
Всеки използва колективно съчиненото изречение за начало на своя текст и започва да пише самос-
тоятелно. След като напишат няколко изречения се подава сигнал и листите се предвижват на дяс-
но. Всеки получава съчинението на съседа си, прочита го и продължава така както мисли, че трябва да 
продължи започнатата история. 

По този начин учителят реализира целите на урочната единица и тези, формулирани в Държав-
ните образователни стандарти; успява да усъвършенства комуникативната компетентност на 
учениците; да формира у тях трайни знания, умения, отношения и компетентности; да наблюда-
ва учениците в естествени социални ситуации, предоставя се време за индивидуални открития и 
за индивидуална работа с отделни деца. Предполага непринудени взаимоотношения между учите-
ли и ученици. Дава възможност за изграждане на стратегии и тактики, които могат да използват в 
различни ситуации. Учениците развиват и усъвършенстват уменията си да проектират, да моде-
лират; да се самоусъвършенстват; активно да боравят с информация; да са вариативни и гъвкави; да 
вземат решения и да довеждат започнатото до край. Работата в група дава възможност за общува-
не и активна комуникация, изгражда умения за сътрудничество, самостоятелно мислене и активно 
участие в колективната работа. Дава самочувствие на учениците на откриватели и експеримента-
тори, стимулира творческото им вдъхновение. 

Настоящата разработка разглежда възможностите на Mouse Mischief за активизиране дейността на 
учениците в часовете по начално четене.

Mouse Mischief дава възможност на учениците да бъдат активна страна в учебния процес, да участ-
ват целенасочено и системно в него. Активността е главна предпоставка за успешното и трайно овладя-
ване на знанията. Работата в тези часове носи и огромно удовлетворение на децата от постигнатото, 
което пък ги мотивира да участват активно. Друга положителна страна от работата с Mouse Mischief е 
разнообразяването и разчупването на урока. Емоционалната атмосфера и игровите елементи в часовете 
позволяват да се преодолеят трудностите, свързани с овладяване на четивната техника.
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Предмет на настоящата разработка са възможностите, които предлага Mouse Mischief за акти-
визиране дейността на учениците в часовете по начално четене. 

Поставих си за цел да използвам приложението, за да се повиши познавателната активност на 
учениците в периода на ограмотяването.

За да бъде обучението по четене лесно и интересно, трябва да се събуди интересът на децата 
към този вид дейност, да се формира мотивация за четене. Това може да се осъществи с разнообраз-
ни похвати (техники) и упражнения, прилагани в часовете по начално четене. Всеки учител, огра-
мотявал първокласници, знае колко неустойчиво е вниманието им. В тази насока работата с Mouse 
Mischief се оказва изключително интересна и полезна за децата. Използването на приложението спес-
тява много време, необходимо за подготовка на дъската, а така също спестява и размножаването на 
допълнителни материали за всяко дете. Опитвайки се да намеря баланса между традиционните ме-
тоди и форми на преподаване и интерактивните, използвах Mouse Mischief в часовете за запознава-
не с новия звук и буква.

Интерактивността в тези часове създава ведра атмосфера. Осигурява активна концентрация 
на вниманието на всички деца и повишава активността им, пълноценно усвояване на учебния мате-
риал и повишава резултатността на учебно-познавателната дейност. 

Използването на Mouse Mischief дава възможност да се използват разнообразни методически пох-
вати за звуков анализ. Основното методическо средство, чрез което се осъществява запознаването 
с новия звук и се подготвя въвеждането на новата буква, е звуковият анализ. Играейки, децата от-
криват новия звук и определят неговото място. Назовават думи по картини и избират тези, в чи-
ето название има определен звук. Откриват и добавят пропуснатия звук в думи. Свързват карти-
ни със звукови модели. Откриват еднаквите звукове в думи. Определят броя на звуковете в думи-
те. Добавят думи, които започват с новия звук. Използването на разнообразните похвати може да 
се види в презентациите към уроците.

 

Фигура 1. Упражнения за звуков анализ

Паралелно с работата с мишлетата учениците се учат да правят пълен звуков анализ на думите 
в материализиран план. На работни листове в часовете за упражнение определят мястото на звука 
в модела на думата, подреждат с квадратчета, свързват думи със звуковите им модели.

   



267

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Фигура 2. Отбелязване мястото на звука върху модела на думата

  

 

Фигура 3. Свързване на картинката със звуковия модел

   

Фигура 4. Звуковите модели на думите от картинките се подреждат с квадратчета

Разнообразните упражнения и игри помагат за активизиране дейността на учениците и поддър-
жане на интереса им по време на урочната работа, подготвят ги за овладяване на четенето. 

Най-трудният момент в ограмотяването е четенето на срички. Най-лесни за четене са затво-
рените срички, тъй като при тях звуковете имат относителна автономност. Отворените срич-
ки са по-трудни за четене. Те изискват много внимателно да се формира алгоритъм за четене с ори-
ентация към гласния звук. Известни затруднения децата срещат и при четене на срички със стру-
пани съгласни, напр. бра, стро, стру и т.н. Ето защо в уроците трябва да присъства и такъв срич-
ков четивен материал. 

Съществуват различни методически похвати за овладяване на позиционното четене. Едно от 
най-използваните дидактически средства е графичният абак. Замених го, като използвах имитиране 
на анимация. На всеки слайд се появява нова гласна и така децата неволно следват промяната на глас-
ната, като четат отворената сричка с ориентация към гласния звук. Включват се упражнения за че-
тене на сричката чрез графика, замяна на гласната и образуване на нова сричка, четене на сричкови 
таблици, четене на сричката и свързване със съответната картина. Използването на разнообразни 
техники затвърди позиционното четене при децата.

 



268

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Фигура 5. Упражнения за четене на срички

Заедно с овладяването на механизма за четене на срички се осъществява и преходът към четене на 
цели думи. Сричката е основна четивна единица, но тя трябва да се възприема като част от дума-
та. След прочитане на думата на срички следва и цялостният й прочит. Продължава разделянето на 
думата на срички (бор/ба; бон/бон), но се изисква децата да произнасят думата цялостно (борба; бон-
бон). Образуват се думи с обща начална или крайна сричка по схеми, определя се броят на сричките в 
думите, търси се сричка в конкретна дума.

 

Фигура 6. Упражнения за четене на думи

Огромни са възможностите на Mouse Mischief за приложение на методически похвати, повиша-
ващи мотивацията за четене на първокласниците. Често трудностите, които децата срещат при 
овладяване на четивната техника, ги демотивират. Затова е важно да се поддържа желанието, с ко-
ето идват в училище, за да се научат да четат. За тази цел може да се използват различните упраж-
нения, предложени в презентациите.

Разбирането на смисъла на прочетено е важно по отношение мотивирането на децата за чете-
не. Четенето и разбирането трябва да вървят ръка за ръка още в първите уроци по четене. Много 
важно е учителят да изяснява съдържанието на това, което четат учениците. Използвах различни 
техники на обучение за съзнателно четене с разбиране на прочетената дума, изречение, текст. Още 
в първите уроци учениците завършваха изречения, като свързваха с подходяща картина, свързваха 
картинка с подходящо изречение.
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Фигура 7. Завършване на изречение с подходяща дума и свързване на картина с подходящо изречение

Едно от интересните упражнения е прогнозиращо четене с изпусната дума в изречението, като 
се предлагат няколко варианта за избор. 

 

Фигура 8. Задача за избор на подходяща дума в изречение

По предложени кубчета с букви учениците образуват дума (прилеп) и откриват думата, която 
не може да се образува от предложените букви (липа). Възстановяват реда на буквите в дума.
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Фигура 9. Образуване на дума с варианти за избор

Интересни за учениците са упражненията, в които четат изречения с изпуснати думи, като из-
ползват опора.з р

 

Фигура 10. Прогнозиращо четене на изречения с изпуснати думи

Учениците четат думи с изпуснати букви, срички, търсят изчезналата буква в думи.
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Фигура 11. Прогнозиращо четене на думи с изпуснати букви и срички

Изключително важна в часовете по начално четене е работата с текста. Учителят може да из-
ползва рационално възможностите на Mouse Mischief, за да провери дали децата са разбрали прочете-
ното с тестови задачи, да зададе въпроси върху текста, да използва подборното четене. Това може 
да се постигне и с беседата в час, но използването на Mouse Mischief дава възможност веднага да се ви-
дят отговорите на всички деца и да се коментират допуснатите грешки. Изясняването на непозна-
тите думи става лесно с онагледяването им с картинки. Подходящи упражнения могат да се видят 
в презентациите към уроците.

 

 

Фигура 12. Работа с текст

Работата с Mouse Mischief позволява учениците по-лесно да се научат да работят с тестовите 
задачи. В същото време учителят получава ценна обратна информация за овладените знания, свое-
временно коригира допуснатите грешки.

Mouse Mischief дава възможност на учениците да бъдат активна страна в учебния процес, да 
участват целенасочено и системно в него. Активността е главна предпоставка за успешното и 
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трайно овладяване на знанията. Работата в тези часове носи и огромно удовлетворение на децата 
от постигнатото, което пък ги мотивира да участват активно. Друга положителна страна от ра-
ботата с Mouse Mischief е разнообразяването и разчупването на урока. Учениците са поставени в си-
туация, която им носи радост и удовлетворение от постигнатото, способства за трансфер на зна-
нията в нова ситуация и съдейства за развитие на творческото мислене. Емоционалната атмосфе-
ра и игровите елементи правят обучението по-интересно и позволяват да се преодолеят трудно-
стите, свързани с овладяване на четивната техника.

Литература:
1.  Борисова, Т. и др. Тестови задачи по български език и литература, С., Булвест 2000, 2009.
2.  Димитрова, Н., Д. Димитрова. Тестови задачи. Български език и математика, 1. Клас. Велико 

Търново, Слово, 2008.
3.  Здравкова, С. Методика на обучението по български език в началното училище, С., Хермес, 

1996.
4.  Огнянова, Н. и др. Буквар 1. клас. С., Даниела Убенова, 2009.
5.  Огнянова, Н., А. Жекова, М. Герджикова. Български език и литература 1. uлас. Книга за учите-

ля. С., Даниела Убенова, 2008.

Златка Асенова Мемова
СОУ „Св. Княз Борис I“, с. Страцево, обл. Смолян

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСА ВЪВ 
ВТОРИ КЛАС

В статията е представен един съвременен поглед за използването на иновации в образователния про-
цес. Целта е читателите да узнаят, че наред с традиционните методи, които имат положително място 
в практиката, използването на някои интерактивни методи на обучение и компютрите допринасят за 
по-ефективна работа и за постигане на по-високи резултати при формиране на правописни умения и на-
вици у малките ученици.

Една от най-важните задачи при изучаване на език е овладяването на правописа и затова е необходимо 
учителят да намира и прилага интересни и практически полезни начини с цел усвояването му. Фиксира-
ните в Учебната програма цели и задачи на обучението по български език във втори клас, както и задължи-
телният минимум от знания и умения в края на учебната година в ядро „Езикови компетентности“, ми 
послужиха като основа за създаване на варианти за диагностициране на знанията и уменията на ученици-
те за правописа на съгласни звукове. При изработването на инструментариума се ръководех от възрас-
товите особености на второкласниците, както и от равнището на познавателните им способности. 

В статията предлагам модел на две методични разработки за уроци за правописа на съгласните 
звукове и един минипроект на тема „Моето пожелание за Коледа“, реализирани в часовете по българ-
ски език във втори клас за овладяване на правописа с приложение на комбинация от интерактивни ме-
тоди и информационните технологии.

Краткосрочен проект: „Моето пожелание за Коледа“
Краткосрочните проекти, съобразени с възрастта и опита на учениците, са подходящи за прего-

вор, самостоятелна работа и домашно задание.
Предложих на учениците идеята за краткосрочен проект за изработване на коледна картичка с 

пожелание до близък човек. Децата с готовност приеха идеята да поздравим любим и близък човек за 
Коледа. Те вече бяха мотивирани. Знаеха, че това, което правят, ще се чете не само от техни връст-
ници, но и от родители, близки, учители. Както предполагах, този мотив се оказа много успешен, из-
ключително подходящ за преговор и самостоятелна работа.

Работата по проекта протече в следната последователност: 
I етап: Подготовка и мотивиране на участниците за работа. Предлагане на темата (в началния етап 

е трудно децата сами да се ориентират към определена тема и това става с помощта на учителя). Об-



273

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

съждане на предстоящия проект, споделяне на мнения, задаване на въпроси, които вълнуват децата.
II етап: Предвиждане на дейностите, които предстои да се реализират. След като заедно обсъ-

дихме предложените мнения на учениците и учителя, се конкретизираха следните дейности:
1. Изработване на коледна картичка в часовете по домашен бит и изобразително изкуство.
2. Изследване и събиране на информация по темата. Търсене, четене и преписване на подходящи 

пожелания за Коледа по интернет, продиктувани от родителите, от получени вече картички 
от близки, от книжки или от други източници.

3. Написване на пожелание в тетрадките, които събирам за проверка и поправка. 
4. Надписване на пожеланието върху картичката. 
5. Изпращане (поднасяне) на получателя.
III етап: Реализиране на дейностите. 
Дейностите се реализираха в рамките на една учебна седмица – от 13 до 17 декември, в отделено 

за целта време в час по четене, изобразително изкуство, информационни технологии, домашен бит, 
ЗИП и СИП по български език или у дома. 

За мен беше изключително важно всяко дете да бъде удовлетворено от своята дейност. Целенасо-
чено подтиквах децата към анализиране и наблюдение на думите с правописна особеност. Задачите и 
дейностите, които изпълняват по минипроекта, водят до развиване на комплексни знания и умения.

IV етап: Обсъждане и представяне на продукта – картичките.
Успешното изпълнение на задачата породи общо задоволство.
Със радост констатирах, че написаните пожелания върху картичката са без правописни грешки 

и изработените от тях картички са естетически издържани. 
Помествам някои от картичките и пожеланията (фиг.1, 2, 3, 4, 5)

Фигура 1. „Снежен човек“

Фигура 2. „Елха“
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Фигура 3. „Снежко“

Фигура 4. „Коледно дръвче“

Фигура 5. „Зима“

Предположих, че ако мотивирам учениците да търсят и четат пожелания, да правят опити са-
ми да съчиняват, отправени към някого, то това непременно ще доведе до:

  обогатяване на знанията за писане на пожелания;
  развитие на творческото мислене;
  развиване на уменията да рисуват;
  активно участие в уроците;
  развиване на умението им за оценка и самооценка на свършената работа;
  емоционална удовлетвореност от крайния продукт.
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В процеса на реализиране на дейностите разбрах, че децата проявяват интерес към такъв тип 
дейност. 

Работата по проекта се оказа полезна, ангажираща, изключително приятна и увлекателна дей-
ност за второкласниците. Чрез този проект и посочената вече мотивация създадох условия за изя-
ва на децата. Този процес спомогна за изграждане на ценни качества у учениците – умение да се спра-
вят с трудностите, увереност в собствените сили, умение за оценка и самооценка на дейността, 
инициативност, взаимопомощ.

В заключение мога да твърдя, че участието на малките ученици в такъв род дейност гарантира 
повишаване на правописната зоркост, развитието на речта и творческото мислене, удовлетворе-
ност, че участниците са имали условия сами да създават нещо – картичка, пожелание.

Описаната проектна работа е реално осъществима във всяко училище, тъй като не изисква спе-
циални условия, освен известен ентусиазъм от страна на учителя и учениците. Методът дава въз-
можност през отделните етапи да се подберат различни по вид комбинации от интерактивни тех-
ники, които поставят учениците в обстановка на повишена емоционалност и активност, моти-
вират дейността съвсем естествено и подтикват творческите им импулси. Макар и под ръковод-
ството на учителя, второкласниците се чувстват създатели на собствени идеи.

Благодарение на дейностите, осъществени по минипроекта, се създадоха условия за връзка меж-
ду теория и практика; интегрираност в обучението; умения за работа с различни източници на ин-
формация; за проучване, систематизиране, планиране; създаване на продукти, които в много случаи 
са оригинални и с творчески характер.

По отношение на обучението по правопис по български език, проектното обучение дава възмож-
ност и за създаване на разнообразни ситуации, чрез които учениците постигат висока степен на 
правописна зоркост и по-висока писмена култура.

Всеки учител, възползвайки се от гъвкавостта и вариативността на този метод, може да раз-
работи рамка, която да осигури постигането на поставените цели. Резултатите от проведена-
та проектна работа са доказателство, че този метод на работа допълва, разширява и разнообразя-
ва уроците по български език.

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК № 1
Клас: II
Тема: Звучни съгласни звукове в края на думата
Вид на урока: За нови знания
Цели:
  усвояване на умения за откриване на съмнителния съгласен звук в края на думата;
  развитие на умения за правописна проверка на звучни и беззвучни съгласни в края на думата.

Междупредметни връзки: информационни технологии; физическо възпитание
Дидактически средства: учебник по български език на издателство „Просвета“- Р. Танкова; ком-

пютър, мултимедия 
Методи: беседа, обяснение, обсъждане, мозъчна атака, задаване на въпроси, ролева игра, дидактич-

на игра
Предварителна подготовка: 
а/ осигуряване на всички необходими материали за провеждане на урока- изготвяне на слайдове-

те, топка, постер;
б/ подготовка на зададената домашна работа от предишния урок.
Ход на урока:
1.Проверка на поставената задача от миналия урок – да напишат вярно адресите си. Това става 

чрез ролевата игра „Пощальон“. Един ученик се избира за пощальон. Събира адресираните пликове от 
децата. Проверяват се за правописни грешки заедно с учителя. Учениците, които са допуснали греш-
ки, коментират пред всички правописа на съмнителните съгласни в думата чрез задаване на въпроси:

- Как записахте имената си?
- А името на улицата?
- Има ли правописна особеност в името на вашия град, село или област?
- Кои думи за проверка използвахте?
Тази игра събуди интереса на учениците. Всеки ученик сам достигна до вярното решение на зада-

чата. Занимателността на упражнението имаше безспорен ефект, защото превръщат обучението 
в приятна и интересна дейност за учениците.
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2. Мотивиране на учениците за работа. Поставяне на целите и темата на урока. 
Този час ще изучите още правописни правила, които ще ви помагат за вярно записване на думи-

те. Запишете в тетрадките си темата на урока: „Звучни съгласни звукове в края на думата“; учи-
телят я записва на дъската.

3.Работа в учебника – страница 22.
а) обсъждаме правилото, че за да проверим правописа на съгласния звук в края на думата, търсим 

дума, в която след съмнителния съгласен има гласен звук. В тетрадките си преписват посочените ду-
ми и им се търси дума за проверка. За по-задълбочено осъзнаване на правилото за последна проверка им 
предоставям думите на следния слайд 1:

 

Проверка на съгласния звук в
края на думата се прави така:

• Джоб – джобове
• Молив – моливи
• Кръг – кръгове
• лебед – лебеди
• Нож - ножове

Фигура 6. Слайд 1

Урокът продължава със задача, отговорът на която се намира чрез „мозъчна атака“.
Коя е думата за проверка на думата красив ?
Отговорите, които дадоха учениците, бяха: красиви, красива, красиво, красота. На дъската запи-

сах всички предложения. Тези предложения последователно ги обсъдихме и установихме кои са верни и 
кои не (тук има само едно невярно – думата „красота“. Обяснявам нейното значение);

б) Прочетете упражнение 1, страница 22. На мястото на липсващата буква поставете вярната. 
Препишете ги в тетрадките си. 

Учениците търсят точната дума за проверка по познатия вече начин. Проверката се извърши, 
като ученик чете думите, а останалите следят и проверяват.

Към задачата има още едно условие: да напишат други думи със звучен съгласен звук в края. Посъ-
ветвах ги за улеснение да използват правописния речник и от него да намират подобни думи;

в) задачи 2 и 4 – за овладяване на правописното правило, предложени в учебника, имат занимате-
лен характер. Те наподобяват комуникативна ситуация, в която се налага правописна проверка (на-
пример: разкъсани листчета с думи, кое хвърчило ще излети горе). Проверката им се реализира чрез 
четене на верните отговори от учениците;

г)  започваме играта „Допиши думата“
Участват всички деца в класа. Необходимо оборудване – топка. Време за реализация – около 5-10 

минути. „Как би дописал думата.“
Децата са разположени в кръг. Педагогът е в центъра на кръга. Съобщава незавършената ду – има 

я записана и на постер, и подава топката на дете, което трябва да я довърши и да я запише на по-
стера, а на мястото на съмнителната буква е поставена чертичка. Ето как изглежда самият постер 
„Носорог“:

Носорог
Много гневен носоро…
Погнал негър босоно….
-Дълго бягах, край. Не мога.
Ще ме ръгне носорога.
Рекъл негъра и ско…,
Метнал се на клон висо….
А животното, горкото,
Ро… забучило в стъблото.
Но под неговия ро…
Бликнал каучуко… со….

Фигура 7. Постер „Носорог“
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След края на играта всички пропуснати букви са допълнени. Учениците сядат по местата си и 
преписват текста правилно, четливо и красиво. 

Заключителна част: 
Учителят прави оценка на работата на класа, на индивидуалната и самостоятелна работа на 

учениците; степен на активност и овладяването на правилото за правопис на съгласните звукове в 
края на думата.

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК №2
Клас: II
Тема: Правопис на съгласните звукове
Вид на урока: За затвърдяване на знанията
Цели:
- обобщаване на правописните правила за писане на беззвучните съгласни в средата и в края на ду-

мата;
- усъвършенстване на уменията за правописна проверка на звучни и беззвучни съгласни в средата 

и в края на думата.
Очаквани резултати: 
ученикът изговаря и пише правилно звучните съгласни звукове пред беззвучни;
ученикът изговаря и пише правилно звучните съгласни звукове в края на думите.
Междупредметни връзки: информационни технологии; изобразително изкуство; литература; 

домашен бит
Методи: работа с постери; работа в малки групи;
Дидактически средства: учебник по учебния предмет „Български език“ на издателство „Просве-

та“ – Р. Танкова; таблица за отчитане на резултатите; постери с таблица за всяка една група, върху 
които се отразява решението на групата; флумастери; подготвен файл от учителя с вярната таб-
лица; файл „Обява“, раздавателни листове с приказката „Пчела и гълъб“; пъзели на герои

Ход на урока:
1. Актуализация на знанията за правописа на съгласните в думата. Припомнят се правописните 

правила за звучните съгласни в средата и в края на думата. Съобщават се от учениците. На класната 
дъска са записани и няколко думи, на които трябва да се потърсят думите за проверка:

те…ко – ………(тежи) съсе… – ……….(съседи)
мра…ка – …….(мравуняк) кора… – ……….(кораби)
2. Поставяне на темата и целите на урока. Учениците записват темата в тетрадките си: „Пра-

вопис на съгласните звукове“.
- Задачите в урока за затвърдяване на правописа на съгласните звукове имат състезателен харак-

тер. Резултатите ще записвам в таблица за отчитане на резултатите (Вж. приложение №2). Кла-
сът ще е разделен на пет групи. 

3. Класът е разделен на малки групи – пет на брой. Разделянето на групи става по много интере-
сен и занимателен начин. За реализирането на една от задачите в тази урок учениците ще работят 
с текста – народна приказка „Пчела и гълъб“. От сюжета на приказката учителят изготвя пет пъзе-
ла с предмети и герои от нея. В случая пъзел на пчела, гълъб, лист, езеро, дърво (Вж. приложение №3). 
Изготвят се и картончета с наименованията. Всяко дете си тегли картонче. Така се сформират еки-
пите – децата изтеглили пчела, са в една група; изтеглилите дърво са втора група и т. н. Учениците 
сглобяват пъзела. Създава се ведра и творческа атмосфера. За всяка задача групата си избира говори-
тел с цел повече ученици да говорят и да се включат по-активно в работата.

 На дъската записваме предварително установените правила, които ще се спазват от групата. 
Правила:
- изслушвайте се;
- бъдете активни в разискването;
- помагайте си.
Задача. 1. Работа с учебника на страница 24, задача 1.
- Това е първата ви състезателна игра. Познайте кои букви са изгризали мишките. Напишете ду-

мите в тетрадките си. Срещу всяка дума напишете думата за проверка. Обсъждайте с всички чле-
нове от групата. Изслушвайте се, помагайте си. Спазвайте правилата.
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Думите за попълване са седем: блузка, сервиз, корабче, кубче, овца, зъбче, шоколад. Всяка вярно попъл-
нена дума носи една точка.

След като говорителите съобщят как са записали думите, учителят попълва съответната гра-
фа в таблицата за отчитане на резултатите. Обръща се внимание, ако има евентуално грешки.

Задача 2. Задачата има творчески характер. Избират се говорители, като решението се взема от 
самите членове в групата.

Кой ще напише най-много думи, които завършват със съгласните звукове В, З и Г? Време: 2 мину-
ти.

Всички мнения в групата се записват в тетрадката. Коментират се между членовете и ако има 
грешни, се задраскват. Говорителят чете думите. За всяка вярна дума отборът получава една точ-
ка. Записват се от учителя в таблицата за отчитане.

Задача 3. Разгледайте следващия файл „Обява“. Какво е записано в обявата? Препишете в тетрад-
ките си обявата правилно, красиво и четливо. 

Всяка група избира нов говорител.

Елате
дне по обя на
горския площа
и ви те хуба
маскара !

Д - Т
В - Ф

З - С
Фигура 8. Файл „Обява“

Говорителите на групите съобщават отговорите. Отново резултатите се отчитат в табли-
цата. За всяка вярно написана дума получават една точка. Верният отговор на задачата е: днес, обяд, 
площад, вижте, хубав, маскарад. 

Задача 4. Игра „Познавам ли правописа на думата“? 
Познавателна и игрова задача: Разпознаване на думата според правописната особеност и записва-

нето й в таблица, която има всяка група пред себе си на постер с надпис „Познавам думите“. 

група
Думи със съмнителен 

гласен звук
Думи със съгласен в 
средата на думата

Думи със съгласен в 
края на думата

Iгрупа

IIгрупа

IIIгрупа

IVгрупа

Vгрупа

Постер „Познавам думите“
Работят с текста – народната приказка „Пчела и гълъб“, който предварително учителят разда-

ва на листове на всяка група. Ето и текста:

Пчела и гълъб
Една паднала в езерото. Крилцата й се намокрили и тя започнала да се дави. От близкото дърво я 

зърнал един гълъб. Бързо откъснал с човката си лист и полетял към пчелата. Пуснал листа във водата.
Пчелата се качила на листа. Слънцето изсушило крилцата й и тя отлетяла. 
Не минало много време. Пчелата весело летяла от цвят на цвят. Видяла един ловец. Той се при-

целвал с пушката си в добрия гълъб, който я спасил.
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Пчелата се стрелнала и ужилила ловеца по ръката. Той стрелял, но не улучил гълъба.
Така пчелата се отплатила за стореното добро.
        Народна приказка
Задачи за учениците от всички групи:
Прочетете приказката.
Потърсете думите според правописната особеност.
Обсъдете в групата дали изборът е правилен, или не.
Запишете думите в съответната колона в таблицата, която има всяка група пред себе си, на по-

стер с надпис „Познавам думите“. 
При завършване на играта говорителят на групата обявява резултатите. Обсъждат се получе-

ните резултати. Верните думи са:
1 колона – думи със съмнителен гласен звук – пчела, дърво, зърнал, водата, качила, ловец, добрия, спа-

сил, ужилила, ръката, улучил
2 колона – думи със съмнителен съгласен звук в думата – близкото, човката, изсушило
3 колона – думи със съмнителен съгласен звук в края на думата – гълъб
Проверката се извършва, като се изслушват говорителите, които съобщават общото мнение на 

групата. Учителят минава и разглежда попълнените думи в таблицата. Поставя точки на всяка гру-
па. Вярна дума носи една точка.

В края на часа учителят обявява резултатите от четирите задачи и точките, които е получи-
ла всяка група. Обръщам внимание на допуснатите грешки. По този начин ангажирам вниманието на 
учениците за бъдещо предпазване от правописни грешки. Обявява се победител.

С така проведения урок учениците успяха да затвърдят знанията за правописа на думите, ка-
то се включиха всички ученици – дори тези, които срещат затруднения. Целта на урока бе постиг-
ната. Създаде се възможност вътре в групата да възникнат отношения на другарска взаимопомощ 
и контрол. 

По време на груповата работа наблюдавах учениците, изслушвах търпеливо отговорите им и 
смятам, че този начин на работа, макар и с огромна предварителна подготовка, си заслужава в име-
то на по-добрите правописни резултати.
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Йорданка Стойнова Николова
ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В 
НАЧАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В 
ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Стойността на образованието се измерва не по 
броя на прочетените книги, а по употребата им“

Плутарх

В статията се разглежда значението на ИКТ за повишаване степента на езиковата компетентност 
на учениците от начален етап на средното образование. Посочена е ролята на Microsoft Word за формиране 
на езикови навици. Изброени са формите, чрез които ИКТ играят съществена роля в образователния про-
цес за формиране на езикова компетентност.

Понятието езикова компетентност се интерпретира от Татяна Ангелова като „проява на уме-
ния да се използват единиците на езика по правилата на тяхната употреба“[1]. М. Димитрова по-
сочва, че понятието включва „знания по лексика, морфология, синтаксис, семантика и фонология, т.е 
способност да се създават правилни и смислени изречения на даден език.“[5] Тук трябва да се включи 
и овладяването на писмената форма на книжовния език – правописа и пунктуацията. Според множе-
ство европейски автори езиковата компетентност се характеризира чрез процедурните знания на 
индивида, с помощта на които се решават определени комуникативни задачи, създават се и се въз-
приемат устни и писмени дискурси, прилагат се стратегии, които са най-подходящи за изпълне-
ние на съответните задачи. Посочените определения ясно показват значимостта на обучението по 
БЕЛ, свързано с формирането на езиковата компетентност като гаранция за успешното реализира-
не на ученика в ученическия колектив и в обществото. Изследванията доказват, че подобряването 
на уменията за писане водят до по-висока степен на ангажираност в учебния процес. Това е особено 
необходимо като се вземат предвид резултатите от проведената матура по БЕЛ през 2011 година, 
които показват, че българските ученици не владеят в достатъчна степен правописните и пункто-
ационни правила, не са в състояние да прилагат знанията си в нова ситуация и до голяма степен им 
липсват умения за създаване на писмен дискурс. В началното училище правописът заема значително 
място в учебно-възпитателния процес. Правописната грамотност е съставна част от общата ези-
кова култура на ученика, затова и овладяването на основните правописни умения и възможността 
да се прилагат в практиката е изключително важнен процес в началния период на обучението.

Езиковедите в отделните страни все по-често апелират за усъвършенстване на методите и пох-
ватите за формиране на комуникативна компетентност и в частност на езиковата компетентност.

В днешния свят, в който не съществуват бариери за междукултурен, религиозен и понятиен об-
мен, в който уличният и Web жаргонът завладяват съзнанието на децата по света, задачата за опаз-
ване чистота на родния език се оказва особено значима. Въпросът е: Как да използваме тези нови тех-
нологии, за да подпомогат реализирането на целите и задачите на образованието, да приобщават де-
цата към учебния процес.

В контекста на промените, осъществени в българското образование през последните години, са 
създадени стратегии и програми за неговото развитие. В тези програми е залегнала идеята, че ин-
формационните и комуникационни технологии са важна част от общото образователно ниво и те 
следва да бъдат прилагани в практиката. Повишава се професионализмът на преподавателите. Търси 
се практическата приложимост на преподаваните знания. Бързо навлизат новите технологии в ме-
тодиката на преподаване. Увеличава се броят на компютърните зали, използват се технически сред-
ства за онагледяване и се прилагат интерактивни методи за обучение. Лекцията вече не е единстве-
ният метод за преподаване на знания.

Използването на различните информационни и комуникационни технологии в качеството им на 
едно от средствата за осигуряване на интерактивни методи и среда на обучението по роден език 



281

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

получава все по-голямо доверие от учителите и се ползва с все по-голяма популярност сред учащи-
те се.

Началният етап на основната образователна степен като функционална система се изгражда на 
принципа на природосъобразността, който изисква интегрирането на ИКТ в обучението да отчи-
та потребностите на децата от познание, общуване и разнообразна продуктивна дейност, индиви-
дуалността на всеки ученик и равнището му на социализация, да са адаптирани за работа в група, да 
отговарят на модела за учението чрез опит и преживяване, да са съвместими с опита на участници-
те в дадената област, да съответстват на уменията на обучаваните, свързани с техните възмож-
ности за боравене с ИКТ. Естеството на учебно-възпитателната работа позволява, а и изисква в 
учебния процес да бъдат използвани съчетания от разнообразни методи с репродуктивен характер. 
В тази връзка са и иновационните методи и средства на обучение в образованието. 

От педагогическа гледна точка е важно да се знае, че отделните ученици реагират по различен на-
чин при използването на ИКТ. Те няма да реагират, ако поставената им задача е прекалено лесна или 
прекалено трудна.[14]

За целта е необходимо ИКТ да бъдат съобразени със съдържателните и технологичните особено-
сти на ОБЕ.

„ИКТ имат разнообразни функции:
  Пряк източник на информация, включена в учебното съдържание по БЕ;
  Медиатор между ученика от една страна, и учителя/информационното средство, от друга;
  Инструмент за осъществяване дейностния подход на занятията по БЕЛ;
  Диагностичен инструментариум при оценяване постиженията и слабостите на ученици-

те.“[8]
Подготовката на отделните уроци от позицията на интегриране на ИКТ в обучението по БЕЛ 

е свързана с много старателно преосмисляне на всеки отделен детайл и гъвкаво ориентиране на съв-
местната дейност с учениците и поставянето на индивидуални задачи. За да се използват пълноцен-
но възможностите на тази среда, тя трябва да се вписва в предвиденото образователно съдържание 
и да е съобразена с принципите за подбор на образователното съдържание : интегративно-ситуати-
вен, тематично-спираловиден, принцип за научност и адаптивност на образователното съдържа-
ние, принцип за индивидуализиране на образователните цели.  Проучванията показват, че за го-
ляма част от учениците възможностите на ИКТ да онагледява са много важни за ученето по различ-
ни причини. Учениците обясняват, че не само наблюдават повече, но и възприемат по-лесно инфор-
мацията. По-доброто разбиране се дължи на визуализацията, която също така може да е съчетана със 
звук и цвят, което също улеснява запомнянето. Някои от учениците споделят, че визуализацията 
на писането също им помага. „Ето какво казва един от анкетираните в проучването, проведено във 
Великобритания : Когато пиша с клавиатура, чета какво пиша, докато, когато пиша на ръка, рядко 
препрочитам написаното“[14] 

Важен аспект на използването на ИКТ в обучението по БЕ са текстообработващите програми. 
Microsoft Word е една от най-разпространените използвани програми в училищата. Чрез текстооб-
работката учениците, които иначе са слаби в писането и проявяват слаб интерес към него, повиша-
ват своето самочувствие, ангажираност и постоянство в ученето. Тази технология може да се из-
ползва за развитие на комуникативните способности, включително за творческо писане чрез създа-
ването на доклади за проекти, училищно списание и др.. Използването на текстообработката води 
и до усъвършенстване на възможностите на ученика за правилна композиция на текста. Работата 
става по-прегледна и подредена. Също така учениците посочват за мотивираща възможността за 
проверяване на правописни грешки на текстообработващите програми.

ИКТ, които играят съществена роля в образователния процес за формиране на езикова компе-
тентност са:

  Презентации за въвеждане на понятия и онагледяване в часовете по ФКРУ, ЗП – БЕЛ и ЗИП – 
БЕЛ; 

  Използването на Mouse Mischief за получаването на бърза обратна връзка за степента на овла-
дените знания и умения;

  Електронни читетелски дневници – в тях не само се вписват прочетените книги, но и се оп-
исват и охарактеризират героите, преразказва се любим момент от произведението, пише се 
кратка автобиография на автора, като всички текстове са предварително обсъдени с учителя 
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и са изчистени от правописни грешки. Могат да се поместват кръстословици, ребуси и др., ко-
ито допъллнително развиват уменията за отгатване на правилната буква. Желателно е днев-
ниците да са поместени в сайта на класа и да са достъпни за всички ученици и родители;

  Портфолио на всеки ученик;
  Електронна библиотека с материали, съставени от действащи учители и съобразени с държав-

ните образователни изисквания, но и с възрастовите и индивидуални особености на децата. Те 
могат да бъдат променяни и обогатявани, според конкретната ситуация, в която работи да-
деният преподавател.

  Електронна поща, чрез която учениците не само общуват помежду си, но и се приучават в пра-
вилното писане на различните видове документи – както по посока техническо оформление, 
така и по отношение на стила, изискван от различните адресати;

  Тренажори за усъвършенстване четивната техника, уменията за писане под диктовка, прави-
лата за правопис и правоговор. Удачно е използването им и в часовете за упражнения, и за до-
машна работа;

  Компютърно базирани игри, изискващи добро владеене на изучавания материал и прилагането 
му в нова ситуация. Това да са проблемни задачи, които да увличат учениците и те несъзна-
телно да отработват и обогатяват езиковите си навици – моделиращи игри, логически зада-
чи и виртуални приключения. Игрите могат да бъдат изпълнявани от един ученик или от гру-
па ученици, а в някои от тях може да се изисква и участието на родител. Интересни за деца-
та са и т.нар. „генериращи игри“. При тях се задават няколко лексикални единици или грамати-
чески форми, на основата на които компютърът да генерира текст. Задачата на ученика е да 
разгледа този текст, да определи кои фрагменти в него имат смисъл, кои правила не са правил-
но използвани(особено внимание се отделя на пунктуацията) и да нанесе корекции;

  Електронни помагала, в които чрез анимация, звук и цвят се отработват езиковите единици 
в учебното съдържание. Някои от основните изисквания към тях са: наличието на достовер-
на и педагогически обоснована информация; съответствие между учебен материал и стандарт 
в образователната област; възможност за съчетаване с хартиения учебник; развита система 
за търсене на информация; предпазване от умора; отчитане на възрастовите особености, поз-
навателните възможности, различията в интелектуалната подготовка; предоставяне на въз-
можност за самостоятелно създаване на продукция и нейното запазване; преобладаване на зри-
телната информация над речевата и текстовата; разбираемост на последователността и ре-
гулируемост на темповете на потока информация; възможност за избор на темпа и ритъма на 
обучението; възможност за избор на обема на материала. 

Квалифицираните начални учители са ключов фактор за ефективното използване на ИКТ за по-
добряване на преподавнето и ученето по БЕЛ. За да променят своята практика, те трябва да имат 
отлична методическа подготовка, достъп до технология, да бъдат активни и уверени потребители 
на технологиите и с желание да изследват собствената си практика. Нараства броят на учителите-
новатори, които в работата си с учениците използват възможностите на информационните тех-
нологии за повишаване ефективността на обучението. Те споделят своя опит и организират блого-
ве и форуми, за да насърчат и подпомогнат своите колеги в тази нелека задача.

Ползата от използването на компютъра в обучението по роден език е не само в това, че ученици-
те могат да изпълняват по-голямо количество домашна работа за по-кратък период от време, но и в 
това, че самите упражнения стават по-интересни и така се изграждат навици за писане на домаш-
на работа, без която обучението по език е невъзможно. Комютърът е безкрайно търпелив и способен 
многократно да повтаря едни и същи действия, така ученикът има възможност в процеса на работа 
да опитва различни варианти на решения и да се учи по метода проба – грешка, да експериментира.

Въпреки съществуващото схващане, че компютрите не помагат, а даже и че вредят на комуни-
кативната култура, тяхното използване в обучението под ръководството на учителя значител-
но подобрява правописа, комуникативните умения, обогатява речника и подпомага правоговора. От 
друга страна, чрез неизчерпаемите ресурси на глобалната мрежа, на компютърната система и со-
фтуерните продукти учебният процес е по-интересен и приятен за учениците. Конкуренцията 
между фирмите производителки на софтуер е довела до наличието на богат набор от материали, 
които са много по-атрактивни от учебниците и учебните помагала.
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Анелия Тодорова 
ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново

ПРИЛОЖЕНИЕ НА „РАБОТА С MICROSOFT MISCHIEF. ЕДИН КОМПЮТЪР – 
МНОГО МИШКИ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Програмата „Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки“ е реализирана с учениците 
от втори клас в ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново. Приложението на програмата в часовете по 
български език цели да се интегрират информационните технологии в класната стая; да се мотивират 
учениците активно да участват в образователно-възпитателния процес; да се повиши качеството на 
обучението; да се формират умения за работа с Multi Point технология; да се поддържат толерантни от-
ношения между учениците; да се предизвика съпричастност на родителите към образователния процес.

Статията цели да покаже възможностите на програмата „Работа с Microsoft Mischief. Един ком-
пютър – много мишки“ в обучението по български език във втори клас.

Поставят се следните цели:
  Да се интегрират информационните технологии в класната стая;
  Да се мотивират учениците активно да участват в образователно-възпитателния процес;
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  Да се повиши качеството на обучение и познавателното развитие на учениците.
Във връзка с поставените цели се определят следните задачи:
  внимателно проучване на учебното съдържание по български език във втори клас за реализира-

не на програмата;
  съобразяване със стандартите по БЕЛ и Информационни технологии за втори клас.

Обект на изследване са часовете по български език с учениците от IIа клас на ОУ „Д. Благоев“, гр. 
В. Търново.

Използвани са следните методи: анкетен метод за проучване на нагласите за работа с програма-
та „Един компютър – много мишки“, беседа, наблюдение, анкетен метод за оценка и самооценка.

Предварително проучване с провеждане на анкета показва,че учениците проявяват интерес към 
компютъра, като средство за получаване на знания и умения, определят обучението с компютър ка-
то забавно и непринудено, споделят, че по-лесно и бързо възприемат учебното съдържание.

Възниква необходимост от извеждане на образователния процес на по-високо ниво чрез включ-
ването на ефективни методи, форми и техники. Приложението на програмата „Работа с Microsoft 
Mischief. Един компютър – много мишки“ в обучението по български език във втори клас модернизира 
и обогатява образователния процес, по атрактивен и интересен начин мотивира учениците актив-
но да участват и води до качествена промяна на образованието. 

Успешното прилагане на програмата в урока е свързано с умението на учителя подходящо да раз-
работи учебното съдържание за ефективно постигане на образователните цели.

Приложението на програмата се осъществи при темите „Съобщителни изречения“, „Въпро-
сителни изречения“, „Изреченията при общуване“, „Правописни правила при общуване“ и „Богат-
ството на българския език“. Мултимедийните презентации са разработени на платформата Mouse 
Mischief. Учениците са поставени в ситуации, при които са в непрекъснат активен диалог с екрана 
и мигновено работят с компютърни мишки, при които се реализира учене чрез правене. Рисуването 
с палитрата предизвиква положителни емоции по време на обучението. Непринудено докато се за-
бавляват прилагат езиковите си знания и умения. Първият отговорил най-бързо и вярно на поста-
вения въпрос е поощрен и стимулиран. Състезателният елемент е налице. Образователният резул-
тат е реален, получен чрез самостоятелни решения на конкретни задачи, достигнати с индивидуал-
на или екипна работа. Възпитателният ефект е вплетен в толерантните взаимоотношения меж-
ду учениците и търпимостта към допуснатите грешки. Учителят умело коригира грешките, като 
провокира учениците да мислят при отстраняването им (Разработените презентации са публику-
вани в електронното издание на списанието).

Програмата показва и отчита достигнатото ниво.Поставената оценка е точна,обективна, ре-
ална и стимулираща.Заедно с постиженията се разкриват пропуските в знанията на учениците. Да-
ва възможност на учителя да разкрие причините за неусвоените знания, да отстрани слабостите в 
процеса на обучение.

Приложението на програмата в обучението по български език допринася за представяне на ин-
формацията в интересна и привлекателна форма за учениците. Второкласниците с нетърпение оч-
акват всеки следващ урок с компютърни мишки. Провокиран е интересът към съответния учебен 
предмет, повишава се нивото на преподаване и учене и се постига положителен образователно-въз-
питателен ефект.

Могат да се направят следните изводи:
Работата по програмата „Един компютър – много мишки“ допринася за повишаване на мотива-

цията и активизира познавателните интереси на учениците.
Успешната работа по програмата извежда образователно-възпитателния процес на по-високо 

равнище.
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Пенка Кръстева Вълчева 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ В 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Настоящия доклад разглежда възможностите за ефективно включване на мултимедийна презентация 
в литературното обучение на децата от предучилищна възраст, чрез интерактивни словотворчески за-
дачи. 

Всяка презентация, за да бъде действена и резултатна, следва да има точно формулирана цел, ве-
рен подбор на средствата за нейното постигане и предварителна ориентация за публиката, към ко-
ято тя е насочена.

Напоследък в масовата педагогическа практика все по – активно се използват специализирани 
програмни продукти за онагледяване на презентациите. У нас най – разпространена е програмата MS 
PowerPoint, която с успех започва да се интегрира и в обучението в предучилищна възраст. 

В този смисъл обучителните презентации в литературното обучение в предучилищна възраст 
имат за цел да подпомогнат реализирането на учебно – възпитателните задачи, заложени в образова-
телното съдържание. Те изпълняват ролята преди всичко на илюстративен материал, който тряб-
ва да бъде дозиран и поднесен много внимателно, за да се осигури оптималното му въздействие. 

В настоящия доклад ще разгледам възможностите за ефективната употреба на мултимедийна-
та презентация при възприемането на приказна проза. Чрез различни по цел словотворчески задачи, 
презентирани чрез програмата MS PowerPoint се прилагат в действие традиционни методи на рабо-
та, като:

  преразказ на текст с нагледна опора;
  поправка на илюстрации с допуснати фактологически грешки;
  самостоятелно съчиняване на текст по опорни картини, които илюстрират герой, начало или 

финал, основен момент и т.н;
  синонимна работа, омонимия и анализ на сложни думи;
  съпоставка на сродни приказни типажи и сюжети (Например „Феите“ от Шарл Перо и „Злат-

ното момиче“ – народна приказка) – чрез илюстрации на ключови моменти децата могат сами 
да потърсят и открият сходства между героите на различни приказки;

  анализ на игрален и анимационен филм, съпоставен с оригиналния приказен сюжет – децата мо-
гат да определят кои сюжетни ходове са запазени във филмовия сценарий, кои са прибавени или 
отпаднали; има ли сходства в поведението на героите, във финала и т.н.

Реализирането на всеки един от тези методи, сам по себе си не изисква мултимедия, но имайки 
предвид интереса на децата към нея, както и приемствеността с началното училище, където при-
съствието й е далеч по – целесъобразно, педагогът в детската градина би могъл да включи употреба-
та й като заместител на илюстративния материал. 

По отношение на литературното обучение в предучилищна възраст и в частност възприемане-
то на приказна проза, употребата на мултимедийна презентация не трябва да отклонява педагоги-
ческото взаимодействие от основните цели, свързани с:

  цялостно възприемане и жанрово разграничаване на приказката;
  проследяване на действията на героите и последователността на събитията;
  изразяване на отношение към героите и постъпките им;
  определяне на основни моменти;
  развитие на свързаната реч – преразказване на приказката;
  пресъздаване на приказката от позицията на герой.

Предлагам примерни разработки на словотворчески задачи в условията на преднамерени педаго-
гически ситуации, които са реализирани с помощта на мултимедия.

I. Примерна разработка на Преднамерена педагогическа ситуация по Български език и литерату-
ра за III група.

Тема: Златото момиче – народна приказка



286

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Цел: Цялостно възприемане на приказката „Златното момиче“ 
Задачи: 
1. Анализ на съдържанието и съпоставка с близка по съдържание приказка.
2. Изразяване на отношение към постъпките на героите в приказката.
3. Развитие на монологична реч – преразказ на моменти от приказката.
Предварителна подготовка:
  Първоначално запознаване с приказката „Златното момиче“ 
  Припомняне на изучавани, близки по съдържание приказки: „Феите „ от Шарл Перо, „Пепеляш-

ка“ и „Снежанка и седемте джуджета“ от Братя Грим
Алгоритъм:

Уводна част:
Актуализиране на знанията за приказката „Златното момиче“.
Поставя се задача, която се използва в уводната беседа (Фигура 1):з д з з у д д ур

Фигура 1. Задача за актуализиране на знанията чрез съпоставка на сродни приказни типажи.

От кои приказки са героините? По какво си приличат?
Щракнете върху тази, която е принцеса.
Щракнете върху тази, която има две сестри.
Коя героиня има само една сестра?
По какво се различава от нея?

Основна част:
Идейно – естетически анализ на художествен текст.
Поставят се задачи, които се използват в хода на анализа (Фигура 2):з д з з д з ур

Фигура 2. Задача за проследяване на действията на героите и последователността на събития-
та в приказката.
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Щракнете върху животните, които живеят в къщичката на магьосницата.
Как се отнася Златото момиче с тях? А лошата дъщеря?

Фигура 3. Задача за изразяване на отношение към героите и постъпките им.

Щракнете върху водата, в която магьосницата потапя Златното момиче.
А, сега върху тази, в която потапя лошата дъщеря.
Правилно ли постъпва тя?
Какво има в сандъчето на всяка от тях?

Заключителна част: 
Преразказ на момента от приказката.
Поставя се задача, която се използва в хода на обобщителната беседа (Фигура 5). 

Фигура 4. Задача за развитие на свързаната реч – преразказ на финала на приказката.

Кой помага на Златното момиче? Щракни върху него.
Разкажи как завършва приказката.

II. Примерна разработка на Преднамерена педагогическа ситуация по Български език и литерату-
ра за III група.

Тема: Рибарят и златната рибка – А. С. Пушкин
Цел: Цялостно възприемане на приказката „Рибарят и златната рибка“
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Задачи: 
1. Възприемане и назоваване на героите в приказката.
2. Разпознаване на епизоди от приказката.
3. Преразказ на приказката.
Предварителна подготовка:
Първоначално запознаване с приказката „Рибарят и златната рибка“ 
Алгоритъм:
Уводна част:
Актуализиране на знанията за приказката „Рибарят и златната рибка“.р з з р з р з р

Фигура 5. Пъзел с илюстрация на момент от приказката.

Довършете пъзела.
От коя приказка е картината?

Основна част: 
Анализ върху последователността на основните епизоди в сюжета. д з д

Фигура 6. Задача за определяне на хронологичната последователност
на основните моменти в приказката.
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Какво се случва след като рибарят улавя Златната рибка? 
Събери кламерите според последователността на картините.
Кои ще сложиш в първата кутия? Щракни върху тях.
Кои са героите в приказката? Разкажи я.
Заключителна част:

Фигура 7. Задача за изразяване на отношение към героите и постъпките им.

С кой от приказните герои Златната рибка си прилича най – много? 
Защо?
Какво ще си пожелаеш ти ако хванеш Златната рибка?

Посочените мултимедийни задачи съдействат за активното участие на децата в идейно – есте-
тическия анализ на творбата, повишават емоционалния заряд при възприемането й и възпитават 
познавателно отношение и любов към приказката.

Тъкмо в тази положителна страна на мултимедията се крие и нейната вреда, защото ако не се 
използва с мярка тя може да ощети пълноценното реализиране на заложените цел и задачи, освен то-
ва прекомерната й употреба може да дистанцира децата от учителя и от непосредствеността на 
живия контакт.

Литература:
1.  Терзиева, М. Литература за деца – методически проекции и рецепционни анализи. Б.,2002

Златка Господинова Атанасова – Ночева
Основно училище „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ В НАЧАЛНА 
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В съвременна педагогическа система работата по проект намира приложение като интерактивен ме-
тод, чрез който се постигат целите на обучение.

Проектната работа се разглежда като дейност, насочена към самостоятелно проучване или решава-
не на определен учебен проблем. Работата по проект в съвременното обучение е възможност за осъществя-
ване на връзка между теоретични знания и практическа дейност. Тя вплита в себе си натрупания позна-
вателен опит на учениците, усвоените до момента знания и умения, като дава възможност на ученика в 
процеса на работата по проект да усвои нови знания и умения. 
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Работата по проект в обучението по извънкласно четене в начална училищна възраст преминава през 
3 етапа: предварителен, същностен и оценка на крайния резултат. 

Увод
Терминът проект има латински произход и произлиза от proiectus – „хвърлен напред“. За дейност-

та е присъща перспективната насоченост, иновационния характер и активно-преобразуващото 
отношение.

Най-важните условия при избора на проект са:
  Да предизвика интерес и да увлича учениците за участие
  Да са практически осъществими, съобразно възможностите на учениците
  Всеки проект да предизвика поставянето на нови задачи, да бъде дейност, водеща към следващи 

дейности. По време на проектната работа се изработва постер. Той е учебен афиш, който има 
оригинален и творчески характер. [4]

Методическата работа по извънкласно четене е насочена към изгражданета на ученика като чи-
тател. Това е продължителен процес, свързан с развитието на читателски интереси и формирането 
на читателска активност и самостоятелност. Той обхваща целия етап на литературно обучение, 
но основите на читателската култура се изграждат още в началното училище.

Изложение
Целта на обучението по извънкласно четене е да се формират у малкия ученик знания за достъп-

ния кръг от детски книги, избирателен интерес към книгите, желание и умение за осъзнат избор на 
книга и осмисленото й четене. 

Задачите на обучението по извънкласно четене са:
  Постигане на по-добра читателска осведоменост
  Формиране на читателска самостоятелност
  Изграждане на читателски интереси
  Стимулиране на читателската активност

Етапите на методическата работа по извънкласно четене в началното обучение са:
1. Подготвителен етап – Той съвпада с обучението в първи клас. Учениците все още не умеят да 

четат, но те действат с книгата като предмет на читателска деност – разглеждат книги-
те и по кориците и люстрациите се ориентират в съдържанието на написаното. Целта е да се 
поддържа интерес към книгата.

2. Начален етап – Учениците пристъпват към четене на книги. Усвояват умения да се ориенти-
рат в книжното тяло чрез четене-разглеждане. Осмислят значението на основните елемен-
ти на книгата – страница, илюстрация и корица. Очакваният краен резултат е учениците да 
пристъпват с охота към четенето на предложените книги и да ги дочитат до края. 

3. Основен етап – Увеличава се количеството на книгите и техния обем. Разширява се читател-
ската памет на учениците, като освен прочетените книги, те се опитват да запомнят загла-
вия и автори на книги от препоръчителния списък. В него има както художествена, така и на-
учнопопулярна литература. Разширяват се наблюденията върху елементите на книгата – ти-
тулна страница, съдържание на книга, предговор и послеслов. За целта учениците изпълняват 
творчески задачи за създаване на собствени книжки, като подреждат страници, съотнасят 
илюстрации към текст, пишат предговор и свързват всичко в едно книжно тяло.

4. Завършващ етап – Разширява се читателския кръгозор и се развиват читателските интереси 
у учениците. Усвояват умения да правят картотека на своите книги, да се ориентират в те-
матичен каталог, да оформят читателски картони. Поощряват се в оформянето и попълва-
нето на читателски дневник.

Границите на тези етапи не са строго установени във времето, а се определят от равнището на 
четивна техника и степента на читателска зрялост на учениците.
В зависимост от учебните цели уроците по извънкласно четене са:

  Уроци за ориентиране в книгата – Целесъбразно е усвояването на знанията за книгата да се осъ-
ществява чрез творчески задачи за съставяне на собствени книжки. Темите са: „Аз илюстри-
рам книга“, „Аз пиша книга“ и др.

  Уроци за препоръчване на книги – Ученикът – читател показва книгата си и разказва за нея та-
ка, че да провокира интереса на своите съученици.
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  Уроци за обсъждане на книги – Книгата е прочетена от всички ученици. Представя се автор, за-
познават се с тематиката, дискутират проблеми и др. [5]

Работата по проект в обучението по извънкласно четене в начална училищна възраст премина-
ва през 3 етапа: предварителен (организационен), същностен (оперативен) и оценка на крайния ре-
зултат (продуктивен). 

В предварителния етап се набелязват стратегиите на дейността и се полагат целите на проек-
тната работа. В организационния етап се поставя темата. Тук важна роля има подготовката на у-
чениците, активирането на придобитите знания и умения, изграждането и приложението на уме-
нията на учениците да търсят необходимата информация в различни източници на знанието. При 
този етап учителят подкрепя мотивацията на учениците, избора на екипи, насочва идеите и про-
верява стратегиите за работа.

При груповата работа класът се разделя на групи, които реализират поставените задачи на 
съревнователен принцип – конкуренция между групите, излъчване на победител. Всеки член на група-
та отговаря за отделен етап от изпълнението на общата задача.

Екипната работа се характеризира със следните основни елементи:
  Взаимодействие и сътрудничество в процеса на обучение – При груповата работа основно се 

използва взаимодействието, а при екипната – сътрудничеството. Чрез взаимодействието 
обучаемите усвояват основни положения и социално поведение, а чрез сътрудничеството раз-
ширяват своите умения и критично мислене.

  Промяна в ролята на учителя в условията на екипна работа – Учителят се превръща в консул-
тант, съветник, помощник на екипа. [2]

Вторият етап е извършване на дейност. Това е фазата на изследването и
опита. В оперативния етап се изпълнява проекта. Учениците събират информация, планират 

дейностите и правят подбор на методиката, която използват. Тук учителят е консултант и парт-
ньор. Той подпомага децата при актуализирането на познавателния им опит и координира критери-
ите за осъществяване целите на проекта.

При третия етап се презентира и оценява проекта. Учениците обобщават своите резултати 
от работата и дават оценка на другите завършени проекти като по този начин се формират уме-
ния за самоконтрол и самонаблюдение. В продуктивния етап се представят проектите. Учениците 
се чувстват горди от постиженията си.

В часа по извънкласно четене предварителния (организационен) етап се състои в задаване на те-
ма и поставяне на задачи на учениците за следващия час. Сформират се екипи от 4-6 ученика. За все-
ки от тях има поставена задача, която се разпределя между участниците. 

В същностния (оперативен) етап на проекта се изработва постер с биографични данни за ав-
тора, подготвят четене, рецитиране или разказване на произведения от автора, драматизация на 
творба от творчеството на автора, илюстрирации към творби от произведенията на автора.

По време на продуктивния етап учениците представят изработеното – постерите, рецитала, 
четенето, разказването и драматизацията на творбата пред съучениците си. В края на часа те вза-
имно оценят проектите си, като се изтъкват положителните страни във всяко предложение и се 
дават препоръки за по-нататъшната работа на екипите.

Ролята на учителя в традиционното обучение като основен източник на знания значително се 
променя. Той се превръща в консултант, съветник, помощник на екипа. От друга страна той е и ко-
ординатор между отделните екипи. Отговорна роля на учителя е умението му да управлява и разре-
шава възникналите конфликти при съвместната дейност.

Учениците участват в създаването на проекта и се запознават с творчеството на писателя. Раз-
виват комуникативните си умения по български език и литература. Формират се умения за работа в е-
кип и се усвояват началните стратегии за търсене и намиране на информация от различни източници. 

Универсална е структурата на процеса при работата по проект: избор на тема, цели и задачи на 
проекта, избор на средства (информационна осигуреност), методика на дейността, форма на пред-
ставяне на проекта и резултати.

Тема на проекта: Животът и творчеството на Иван Вазов
Проектът може да се реализира в четвърти клас в рамките на един учебен час през първия учебен 

срок, след урока „Рагаца тръгва на пътешествие“ от Станислав Стратиев, когато учениците са се 
запознали с понятието „олицетворение“. На учениците предварително е зададена темата. Разделе-
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ни са в екипи по 4-6 ученика. Задачата им е да намерят материали за Иван Вазов – биография и твор-
чество: разкази, стихотворения. Представяне по подходящ начин пред класа – чрез постер, рецитал, 
изразително четене, картини – илюстрации.

I. Цели:
1. Усъвършенстване техниката на четене
2. Провокиране на читателския интерес към поезията на Иван Вазов и други негови творби за де-

ца [1]
3. Затвърждаване на понятието „олицетворение“
4. Да се формират умения за работа с информационни източници
5. Да се формират умения за работа в екип и изработване на съвместен продукт
II. Задачи:
1. Свободно четене на непознат текст и разбиране на съдържанието му
2. Да се определят темите на стихотворението „Отечество любезно“ и „Песента на синчеца“ 

от Иван Вазов и чувствата, изразени в тях
3. Да се затвърдят познанията за описание на природна картина (“Отечество любезно“) и за оли-

цетворение (“Песента на синчеца“)
4. Да се формират умения за презентация на проекта като следствие на способностите на уче-

ниците да анализират дейността си в процеса на изготвяне на проекта
III. Очаквани резултати:
1. Ученикът да чете с разбиране и изразително художествения текст
2. Ученикът да открива в изучаваните и прочетените самостоятелно произведения характер-

ните за националната идентичост на българина особености
3. Учениците участват в практическо създаване на общ продукт – проект по извънкласно четене
4. Поставят се основите на по-различен начин на работа в обучението, като се използва инте-

рактивният подход 
5. Обучението се осъществява в позитивна и мотивираща среда
IV. Ключови понятия: стихотворения, разкази, описание на природна картина, олицетворение
V. Междупредметни връзки: 
Български език – описание на природна картина
Човекът и обществото – любов към Родината, планини, долини
Човекът и природата – природа, растения, цвете синчец
Изобразително изкуство – илюстрации към литературните творби, естетическо изграждане 

на общ проект в работата на екипите
VI. Информационна осигуреност: мултимедийна презентация, Читанка за 4.клас, работни ли-

стове, помощ от учителя, постери
VII. Провеждане на проекта:
1. Подготовка на възприемането 
2. В началото на часа учениците се запознават с живота и творчеството на Иван Вазов чрез мул-

тимедийна презентация. (Уводната презентация е предоставена в електронен вид.)
3. Обявяване на темата – Животът и творчеството на Иван Вазов
4. Задачи за екипна работа: (Задачите на екипите са предоставени в електронен вид)
  Изработване на постери за творчеството на Иван Вазов
  Рецитиране на стихотворения 
  Четене на разкази
  Картини, илюстрации към стихотворения, разкази от Иван Вазов

1. Попълване на работни листове (Работните листове са предоставени в електронен вид.)
2. Задаване на домашна работа: 
  Писмен отговор на въпроса: Кое е общото в стихотворенията на Иван Вазов „Де е България“ и 

„Отечество любезно“? [3]
  Намерете информация за живота и творчеството на Елин Пелин

Тема на проекта: Животът и творчеството на Елин Пелин.
Проектът може да се реализира в четвърти клас в рамките на един учебен час през първия учебен 

срок, след урока „Лош ден за търсене на съкровище“ от Марк Твен. На учениците предварително е за-
дадена темата. Разделени са в екипи по 4-6 ученика. Задачата им е да намерят материали за Елин Пе-
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лин – биография и творчество: разкази, приказки, стихотворения. Да ги представят по подходящ на-
чин пред класа – чрез постер, рецитал, изразително четене, драматизация, картини – илюстрации.

I. Цели:
1. Усъвършенстване техниката на четене
2. Провокиране на читателски интерес към романа „Ян Бибиян“от Елин Пелин и към други него-

ви творби за деца [1]
3. Затвърдяване на изученото за портретно описание на герои
4. Да се формират умения за работа с информационни източници
5. Да се формират умения за работа в екип и изработване на съвместен продукт
II. Задачи:
1. Свободно четене на непознат текст и разбиране на съдържанието му
2. Да се определи темата на откъса „Портрет“ от Елин Пелин
3. Да се дадат най-общи характеристики и оценки за главния герой Ян Бибиян
4. Сравняване на литературни герои – прилики и отлики с Том Сойер от романа на Марк Твен
5. Да се формират умения за презентация на проекта като следствие на способностите на уче-

ниците да анализират дейността си в процеса на изготвяне на проекта
III. Очаквани резултати:
1. Ученикът се ориентира в етически отношения в семейството и малката общност, като ги 

открива в изучавани или прочетени самостоятелно произведения
2. Ученикът може да изразява отношение към етическите отношения в семейството и малката 

общност, като ги открива в изучавани или прочетени самостоятелно произведения
3. Ученикът може на емпирично равнище да разпознава характерното за прозата – повествова-

ние на случка, авторски разсъждения и описание в художествен текст – чрез подборно четене 
на епизоди от художествен текст и на портретно описание на герой в изучаваното литера-
турно произведение

4. Учениците участват в практическо създаване на общ продукт – проект по извънкласно четене
5. Поставят се основите на по-различен начин на работа в обучението, като се използва инте-

рактивният подход 
6. Обучението се осъществява в позитивна и мотивираща среда
IV. Ключови понятия: роман, портретно описание
V. Междупредметни връзки:
1. Български език – портретно описане на герой
2. Изобразително изкуство – илюстрации към литературните творби, естетическо изграждане 

на общ проект в работата на екипите
3. Домашен бит и техника – изработване на костюми и декори за драматизация на литератур-

ните произведения
VI. Информационна осигуреност: мултимедийна презентация, Читанка за 4.клас, работни ли-

стове, помощ от учителя, драматизация, постери
VII. Провеждане на проекта:
1. Подготовка за възприемане – В началото на часа учениците се запознават с живота и творче-

ството на Елин Пелин чрез мултимедийна презентация (Презентацията е предоставена в елек-
троенен вид.) 

2. Обявяване на темата: Животът и творчеството на Елин Пелин
3. Цялостно възприемане на творчеството
4. Задачи за екипна работа: (Екипните задачи са предоставени в електронен вид)
  Изработване на постери за творчеството на Елин Пелин
  Четене на откъс от романа „Ян Бибиян“
  Рецитиране на стихотворения и четене на разкази и приказки
  Картини, илюстрации към стихотворения, разкази от Елин Пелин
  Драматизация на литературни произведения – „Дядовата ръкавичка“, „Хитри крадци“

1. Попълване на работни листове (Работните листове са предоставени в електронен вид.)
2. Задаване на домашна работа 
  Писмен отговор на въпроса: По какво си приличат Ян Бибиян и Том Сойер?
  Намерете информация за живота и творчеството на Ран Босилек
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Заключение
При работата по проект в обучението по извънкласно четене се стимулира фантазията и твор-

ческото мислене. 
Ролята на учителя в традиционното обучение като основен източник на знания значително се 

променя. Той се превръща в консултант, съветник, помощник на екипа. От друга страна той е и ко-
ординатор между отделните екипи. Отговорна роля на учителя е умението му да управлява и разре-
шава възникналите конфликти при съвместната дейност.

Учениците участват в създаването на проекта и се запознават с творчеството на писателя. 
Развиват комуникативните си умения по български език и литература. Формират се умения за рабо-
та в екип и се усвояват началните стратегии за търсене и намиране на информация от различни из-
точници. Работата по проект, като метод на обучение, гарантира умения за сравняване с познато-
то и откриване на новото знание както и умения за активна употреба на усвоения учебен материал. 

Литература:
1.  Никифорова Р., Книга за учителя по литература за 4.клас, София, Просвета, 2005
2.  Папанчева Р., Димитрова Кр., Използване на екипната работа при интегриране на технологи-

ите в началното училище, СУ „ Св. Кл. Охридски“, София, 2007
3.  Попов Вл. и др., Читанка за 4.клас, София, Просвета, 2005
4.  Петрова В., Работа по проект, Стара Загора, Кота, 2003
5.  Танкова Р., Методика на началното обучение по български език и литература, Пловдив, Сема, 2001

Златина Прокопова – Димитрова
СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево

„С КНИЖКА И МИШКА В ЧАС“ 
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧАВАНE НА ПРИКАЗКИТЕ В 
ПЪРВИ КЛАС

Настоящият материал има за цел да представи работата по проект „С книжка и мишка в час“- въз-
можност за интегриране на технологиите при изучаванe на приказките в първи клас. С реализирането на 
проекта първокласниците се включват в различни дейности, които подпомагат процеса на ограмотяване, 
усвояване на знания и компютърни умения.

Работата по настоящия проект представлява алтернатива на класно-урочния модел на учене. Като 
резултат от провежданото обучение учениците усвояват знания за работа в екип. Придобиват умения 
за оценка и самооценка.

Живеем във време, в което информационно-комуникационните технологии навлизат във всички 
сфери на обществения живот. Децата от най-ранна детска възраст имат достъп до компютър и по-
знават неговите развлекателни функции. 

Сега, когато има промяна в ценностната система, е необходимо да се утвърдят нови ценности, 
но не бива да се отричат непреходните български добродетели. Приказките са най-доброто сред-
ство за реализирането на тази цел. 

Това ме провокира да започна работа по проекта. 
Цел
  Чрез възможностите на информационните технологии и екипната работа първокласниците 

се запознават с народните приказки. Като се използват поуките от приказките, да се форми-
рат у децата общочовешки морални ценности.

  Работата по проекта допринася за по-пълно постигане на поставените стандарти в ДОИ – 
ограмотяване и добра четивна техника

Проектът се реализира в три етапа:
Организационен етап
Запознаване на родителите с темата, целите и задачите на проекта. Родителите попълват де-

кларация за съгласие при публикуване на снимков материал. Поставя се първата задача: родители и де-
ца да прочетат съвместно приказката „Мечката и лошата дума“.
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Оперативен етап
Провежда се в часовете по Български език и литература – ЗИП, Информационни технологии, 

Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, Час на класа.
По проекта работят учениците от I „А“ клас при СОУ „Н. Вапцаров“ гр. Царево. През различни-

те етапи на проекта се използва различна организация на работа в класа. Преминава се от екипна ра-
бота към индивидуална и отново към екипна .

В часовете по Информационни технологии на първокласниците се поставя задача да нарисуват 
чрез програмата Paint рисунка, илюстрираща момент от приказката „Кой е по-силен“. Екипите се 
редуват, тъй като компютрите в залата са десет. Следващия час първокласниците правят рисун-
ка към приказката „Лошата дума“. Екипите обсъждат и предлагат най-добрите творби. Те се офор-
мят в електронна книжка. С помощта на програмата Word се изработва покана за тържеството. 
Тук децата работят индивидуално, като се редуват на компютрите в залата. Моделите за покани 
са съответно отделни за момичета и момчета. Първокласниците се включват в инициативата на 
БНТ „Малкото голямо четене“. Осъществява се конферентна он-лайн връзка /отразена от БНТ / с I 
„Б“ клас с класен ръководител Вера Георгиева от II ОУ „Д. Благоев“ – гр. Благоевград. Представители 
на екипите четат откъси от любими приказки. Екипите са се спрели на познати приказки и книж-
ки, за да могат да първокласниците от Благоевград да открият имената на приказките и героите им. 
Пак във връзка с тази инициатива се провежда изнесен урок по български език. Учениците посещават 
III група в ОДЗ „Ален мак“- Царево. Там отново четат откъси от любими детски книги, а децата от 
групата им представят драматизации на приказки. Не може да се опише желанието на първокласни-
ците да четат и невероятното удовлетворение от задачите, които са изпълнили.

В училище не е възможно в класната стая да има компютър за всяко дете, затова приставката 
към Power Point – Mouse Mischief, дава решение на проблема. В часовете по български език (ЗИП) деца-
та работят с Mouse Mischief, отговарят на въпроси. В часа по български език и литература на деца-
та се предлагат да възстановят текст по съставните му части. Всяка част се състои от 2-3 изрече-
ния. Прочитайки ги, екипите ги сглобяват в текст и се получава кратка приказка. Всеки екип прочи-
та сглобената приказка. Първокласниците обичат да решават кръстословици от вида „Супа от бук-
ви“. Чрез играта „Съдии и адвокати“ учениците се учат да задават въпроси. Задаването на въпроси 
към героите е показател за способността да вникнат в постъпките на героите.

В час по изобразително изкуство всеки екип има задача да отрази отделен момент от приказка-
та. Избират се най-добрите рисунки и се оформят в книжка. Под всяка рисунка има и текст, напи-
сан от екипите. В часа по ДБТ екипите изработват колаж от приказки.

Учениците участват в проекта с голямо желание. В края се прави равносметка, че поставени-
те в началото задачи са изпълнени, и това доставя невероятно у довлетворение у първокласниците. 

Продуктивен етап 
В края на месец април се направи оценка на извършеното и пред родители се представят проду-

ктите, сътворени при реализирането на проекта. Екип 1 и екип 2 представят електронната книжка, 
а екип 3 и 4 представят книжката на хартиен носител. Децата демонстрират знанията си за при-
казките. Презентацията е направена с технологията един компютър – много мишки. Има изненада 
към родителите. Първокласниците с нетърпение очакват този момент. Сформира се екип „Родите-
ли“. Те трябва с мишка в ръка да отговарят на подготвените въпроси. Децата се чувстват полезни, 
значими и горди от получените похвали.

Без да се претендира за оригиналност, смятам, че съчетаването на информационни технологии с 
традиционните форми на работа подпомагат учебния процес. Включването на учениците в дейности 
чрез екипна работа ги прави активни участници, а това подпомага затвърдяването на придобитите 
знания и умения за работа с компютър, умения да конструират и изразяват собствени мисли.

Не на последно място, комуникацията с народните приказки предлага богати възможности за 
възпитателно въздействие върху детската природа. Чрез включването в различни дейности първок-
ласникът разбира и осмисля поуката, без тя да бъде натрапена сухо и дидактично.

Литература:
1.  Папанчева Р., Кр.Димитрова. Интегриране на технологиите в началното училище. Учебни 

проекти за трети и четвърти клас. Microsoft – Partners in Learning. Бургас, 2007
2.  Вълчев. Р. Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование, С., 2006.
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доц. д-р Ваня Атанасова Петрова
Тракийски университет – Педагогически факултет, гр. Стара Загора

ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ОКС БАКАЛАВЪР И 
ОКС МАГИСТЪР

Екологическата компетентност е съществена страна на цялостната професионално-педагогическа 
компетентност на детския и на началния учител. Тя се изразява в способност за осмисляне, интерпрета-
ция и обобщаване на образователното съдържание посредством екологичните категории и с оглед водещи-
те екологични идеи, както и във владеене на необходимия методически инструментариум за ефективно 
екологическо образование, възпитание и личностно взаимодействие. 

В настоящето изследване се представят резултатите от проучване по проблема, извършено по нау-
чен проект на Педагогическия факултет – Тракийски университет, Стара Загора със студенти от специ-
алност ПНУП – „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

Изследва се визията на студентите за съдържанието на екологичната подготовка, която им е необхо-
дима за успешно преподаване, самооценката на тяхната екологическа компетентност и ранжирането и 
сред други компоненти на педагогическата компетентност.

Въведение
Понятието екологическа компетентност се вписва изцяло в професионалния профил на детския 

и началния учител. То позволява да се опише една важна част от подготовката на педагога за работа 
в предучилищна и начална училищна възраст – да бъде добре ориентиран в основните категории на 
екологията, да е в състояние да извежда и обобщава екологичните закономерности и идеи в разноо-
бразно образователно съдържание, като ги адаптира към възрастовите особености на възпитаници-
те си и да формира у тях екологичен светоглед. Ето защо екологическата подготовка на студенти-
те – бъдещи педагози е насочена не само към изграждането на способност да представят и интерпре-
тират екологични теми и идеи, но и да мотивират развитието на ценностната система на подра-
стващите, да утвърждават трайни нагласи към лична активност и отговорност.

Екологическата компетентност е съществена страна на цялостната професионално-педагоги-
ческа компетентност на детския и на началния учител. Тя се изразява в способност за осмисляне, ин-
терпретация и обобщаване на образователното съдържание посредством екологичните категории и 
с оглед водещите екологични идеи, както и във владеене на необходимия методически инструмента-
риум за ефективно екологическо образование, възпитание и личностно взаимодействие.

Какво е нейното място в един личностно-професионален контекст, който е актуален за съвре-
менния учител?

Според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот „компетентността“ се 
определя като доказана способност за използване на знания умения и личностни/социални дадености 
в работни или учебни ситуации, за професионално и личностно развитие. Препоръката на Европей-
ския парламент и на Съвета на Европа от 2005г. (за обхват и съдържание на ключовите компетенции 
за учене през целия живот), определя като ключови следните осем компетенции [1]:

  Комуникация на майчин език.
  Комуникация на чужди езици.
  Математически компетенции и основни компетенции в науката и технологиите.
  Компетенции за работа с дигитални технологии.
  Умение за самостоятелно обучение.
  Междуличностни, междукултурни и социални компетенции, както и граждански компетен-

ции.
  Предприемачески компетенции.
  Изразяване чрез средствата на културата.

В тази сравнително обща рамка екологическата компетентност може да се открие в т.3 (като 
основна научна компетенция на нашето съвремие), но това е недостатъчно за да определим нейните 
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педагогически проекции и насоките за изграждането и при студентите – бъдещи педагози.
В настоящето изследване е направен опит да се обоснове ролята на екологическата компетент-

ност като ключова образователна компетентност в подготовката по предучилищна и начална учи-
лищна педагогика. Представят се резултати от проучване по проблема, извършено по научен проект 
на Педагогическия факултет – Тракийски университет, Стара Загора със студенти от специалност 
Предучилищна и начална училищна педагогика – ОКС бакалавър и ОКС магистър.

Фокус на изследването
Изследва се визията на студентите за съдържанието на екологическата подготовка, която им е 

необходима за успешно преподаване, самооценката на тяхната екологическа компетентност и ран-
жирането и сред други компоненти на педагогическата подготовка.

Направен е опит да се проследят тенденции, свързани с динамиката на изследваните процеси при 
бакалаври и при магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. В проучва-
нето участват 21 студенти ОКС бакалавър (IV курс, редовно обучение) и 52 от ОКС магистър (за-
дочно обучение).

Изследването се фокусира върху следните параметри:
1. Самооценка на екологичната компетентност на студенти от специалност ПНУП – ОКС ба-

калавър и ОКС магистър.
2. Ранжиране на екологическата компетентност според значимостта и сред други професионал-

ни компетенции.
3. Способност за диференциране на различни аспекти в собствената екологическата компетент-

ност като бъдещ учител. 
4. Способност за практическа проекция на екологични категории в програмното образователно 

съдържание в образователно направление Природен свят и Социален свят в детската градина 
и в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в нача-
лен етап.

Включването на четвъртия показател произтича от разбирането, че предучилищният и начал-
ният педагог трябва да имат необходимата теоретична яснота по отношение на екологичната те-
матика [4]. Както отбелязва Е. Янакиева „от гледна точка на формирането на екологичните пред-
стави на децата е важно познавателното съдържание да е съобразено с определението на основни-
те екологически понятия: равновесие, адаптация, хранителна верига, заобикаляща среда, морфоло-
гична и функционална структура на екосистемите. Водещо значение при формирането на детски-
те представи е идеята за това, че всяко природно явление се намира в свой център от взаимни зави-
симости.“ [5].

Методология на изследването
Въвеждането на концепцията за професионално-педагогическите компетенции в теоретична-

та и практическата обосновка на образованието е актуален подход. Той допринася за изясняване-
то на редица проблеми, характерни за подготовката във висшето училища, където заедно с повиша-
ването на теоретичната сложност се повишава и отдалечеността на отделните дисциплини една 
от друга, а нерядко и от практиката. Студентите получават необходимите теоретични знания, 
но срещат значителни трудности в дейности, изискващи комплексното им използване за решаване 
на практически проблеми или проблемни ситуации. Изграждането на професионално-педагогически 
компетенции е показател за качеството на обучението на студентите, отчитащ тяхната способ-
ност да осмислят и прилагат комплексни знания, умения и способи на познание чрез трансфер на оп-
ределен набор от интердисциплинарни проблеми.

Според А. Хуторски: „Образователните компетенции включват усвояване от студента не на 
изолирани знания и умения, а съвкупност от специфичните и присъщи на областта образователни 
компоненти в личностно-действен план. Образователните компетенции са набор от смислови ори-
ентации, знания, умения и опит на студента за определен кръг от обекти на реалността, необходи-
ми за изпълнението на лични и социално значими продуктивни дейности. А. Хуторски предлага три 
нива на йерархия на образователните компетенции: 

1) ключови компетенции – свързани с метапредметното образователно съдържание; 
2) общопредметна компетентност – свързани с определен кръг от теми и образователни обла-

сти; 
3) предметна компетентност – конкретизация на предишните две нива на компетентност, с 
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конкретно описание, както и с възможност за формиране в рамките на отделни учебни предмети. 
По този начин, ключовите образователни компетентности се декомпозират на нивото на обра-

зователните области и учебните предмети за всяко ниво на образованието. Освен че стоят в осно-
вата на общообразователната подготовка, те са база за придобиване на социален опит и личностни 
качества, имат непосредствена проекция върху основните дейности на обучавания, като му позво-
ляват да разширява социалния си опит, да получи умения за живот и за практическа работа в съвре-
менното общество [3] . 

Може ли екологическата компетентност на бъдещия педагог – детски и начален учител да се опре-
дели като ключова образователна компетентност?

От позициите, дефиниращи съдържанието на ключовите образователни компетенции можем да 
оценим характера на екологичната компетентност. Според А. Хуторски ключовите образователни 
компетенции имат следното съдържание [3]:

1. Ценностно-смислова компетентност. Тази компетентност е в областта на светогледа, свър-
зана с ценностната система, способността да се види и се разбере света около нас, както и своята 
роля. Тези компетенции осигуряват механизъм за самоопределение в различни ситуации и дейности. 
Те определят образователната траектория на студента и програмата на житейската му реали-
зация като цяло. Екологическата компетентност подпомага светогледната ориентация, тя притежа-
ва ценностни параметри, които служат за ориентир при осъществяване на избор във все повече сфери на 
живота днес.

2. Общокултурна компетентност включва познания и опит относно националните и общочо-
вешките културни, духовни и морални основи на живота на човека и човечеството, на отделните 
нации, културните основи на семейни, социални събития и традиции, на културното разбиране на 
света. Екологическата компетентност се вписва и в този аспект на разглеждане – все по-често се говори 
за екологичния и природосъобразен характер на народните традиции и култура.

3. Учебно-познавателна компетентност. Това е набор от компетенции в областта на самосто-
ятелната познавателна дейност, включително елементи на логическо мислене, избор на адекватни 
методи при изучаване на даден обект. Тя включва знания и умения, създаване на организация, цел, пла-
ниране, анализ, размисъл, самообучение и познавателна дейност, придобиване на знания директно от 
реалността, евристични методи за решаване на проблеми. Екологическата компетентност има за цел 
да стимулира размисъл и творчество в образователния процес. Неслучайно З. Костова обосновава кон-
цептуализацията на екологичното образование, което чрез осмисляне и осъзнаване влияе върху ли-
чностното и социалното развитие и отговорност, за да се променят взаимодействията в нашия 
общ „дом на живота“[2]. Екологическата компетентност е нов модел на екологичното образование, 
чрез който у всеки студент се изгражда разумно отношение към природата, към другите хора и към 
самия себе си. На тази основа се развива и професионализма на бъдещия учител.

4. Информационна компетентност. С помощта на реални обекти (телевизор, касетофон, теле-
фон, факс, компютър, принтер, модем, копирна машина) и информационни технологии (аудио, видео, 
електронна поща, медии, интернет), се създава възможност за търсене, анализ и избор на информа-
ция. Екологическата компетентност е тясно свързана с уменията на учащите се да работят с информа-
ция и да се ориентират в нея. 

5. Комуникативна компетентност. Включва необходимите познания по езиците, начини на вза-
имодействие с другите и далечни хора и събития, умения за работа в екип, познаване на различни со-
циални роли в екипа. Екологическата компетентност, макар и индиректно, може да се отнесе и към този 
аспект на ключовите образователни компетентности.

6. Социално-трудова компетентност означава притежаването на знания и опит в областта на 
гражданските и социални дейности, в социалната сфера, в областта на семейните отношения и от-
говорности. На учащия се са необходими минимум умения за живот в съвременното общество, пох-
вати за социална дейност и функционална грамотност. Приложният характер на екологическата ком-
петентност ни дава основание да я отнесем и към този ключов елемент.

7. Компетентност за личностно самоусъвършенстване – физическо, духовно и психическо, емо-
ционална саморегулация, способност за самопознание, развитие на необходимите лични качества на 
модерния човек, формирането на психологическа грамотност, култура, мислене и поведение. Тази 
компетентност включват добра лична хигиена, грижа за здравето, сексуална грамотност, екологич-
на култура на лично битово ниво и сигурен живот на индивида. В съвременния свят екологическата 
компетентност е един от лостовете на личностното самоусъвършенстване.
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Въз основа на този анализ може да се приеме, че екологическата компетентност е цялостна образо-
вателна компетентност, която играе многофункционална и метапредметна роля. Тя се проявява не са-
мо в отделни направления или учебни предмети, а обхваща цялостната педагогическата дейност, меж-
дуличностното и социалното функциониране на педагога. 

Изследователски методи и процедура
Изследването се проведе въз основа на анонимно анкетно проучване сред студентите, обхваща-

що следните въпроси: 
  Как оценявате своята екологическа компетентност като педагог?
  Как бихте определили значимостта на екологическата компетентност сред други педагогиче-

ски компетенции?
  Можете ли да диференцирате различни страни (аспекти) на своята екологическа компетент-

ност като бъдещ учител и кои са те?
  Посочете проекции на посочените екологични категории в образователното съдържание от 

направления Природен свят и Социален свят (за ДГ) или от роден край, околен свят, човекът 
и природата и човекът и обществото (за НУ)? Посочете тема, понятие или ориентация на 
учебното съдържание.

Анализ на резултатите
Самооценка на екологическата компетентност
Самооценката на бакалаврите по десетобалната система (от 1 до 10) е концентрирана около 

средното равнище. Преобладават оценки 5 и 6. Липсват самооценки във високите стойности на ска-
лата (Диагр. 1.).
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Диаграма 1. Самооценка на екологичната компетентност на бакалаври.

Самооценката на магистрите се разполага във втората половина на десетобалната скала – пре-
обладават нивата 7 и 8, както са се оценили над 60 % от магистрите. Близо 8% се самооценяват с 10 
(Диагр. 2).

Получените резултати свидетелстват за повишаване на професионалната увереност на магис-
трите. Може да се направи извод, че практическият опит, който притежават магистрите пови-
шава тяхната сигурност в способността им да осъществяват обучение и възпитание с екологиче-
ска насоченост.
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Диаграма 2. Самооценка на екологичната компетентност на магистри.

Ранжиране на екологическата компетентност според значимостта и сред други професионални 
компетенции (общ брой – 9, вкл. и екологическата компетентност)

Подреждането на екологическата компетентност сред други, посочени в анкетата компетен-
ции, има за цел да се провери и валидизира изказаното становище за екологическата компетентност 
като ключова образователна компетентност. Бакалаврите я подреждат от 6 до 3 място, като 1/3 
от тях я поставят на 5 място сред посочени общо 9 професионални компетенции (Диаграма 3.).
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Диаграма 3. Ранжиране значимостта на екологическата компетентност – бакалаври

При магистрите се наблюдава по-голямо разсейване при подреждане на значимостта на екологи-
ческата компетентност – от 7 до 2-ро място. Близо 25 % я поставят на 4 място. (Диаграма 4). То-
зи резултат може да се обяни с обстоятелството, че магистрите въз основа на по-големия практи-
ческия опит са ориентирани във фундаменталното влияние на екологичната проблематика в съвре-
менния педагогически процес и са оценили важността и за педагога.



301

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

0

2

4

6

8

10

12

14

16

брой студенти

ІХ VІІІ VІІ VІ V ІV ІІІ ІІ І

ранг сред другите компетенции

Ранжиране на екологичната компетентност при магистри

студенти бр.

Диаграма 4. Ранжиране на значимостта на екологическата компетентност – магистри

3. Диференциране на различни аспекти в собствената екологическа компетентност като бъдещ 
учител

Диференцирането на различни аспекти на екологическата компетентност е показателно за спо-
собността на педагога да интегрира в педагогическия процес различни нива на екологическо взаимо-
действие – владеене на учебното съдържание от природонаучния и технологичния цикъл, използване 
на подходящи методи за активизиране на познанието, личностни взаимодействия и послания, създа-
ване на ценностни ориентации.

57% от бакалаврите не диференцират отделни аспекти на екологическата компетентност. 38 
% посочват два аспекта, които могат да се обобщят като: първо – познаване на екологичните про-
блеми и второ – добра методическа подготовка. Само 1 студент от бакалаврите посочва 3 аспекта, 
прибавяйки към посочените два и „самото екологично съзнание на учителя“ (Диагр.5).

Диференциране аспектите на екологическата компетентност при 
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Диаграма 5. Аспекти на екологичната компетентност – бакалаври

При магистрите резултатите не се различават съществено. 48% не успяват да диференцират 
отделни аспекти на екологическата компетентност. 37% диференцират 2 аспекта – образователен 
и възпитателен: „да може учителят да провежда екологично образование и екологично възпитание“. 
15% посочват и трети компонент – „да бъде еколог по душа“, „да заразява децата със своето лично 
отношение“, „да познава човешката екология“. 
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Диференциране аспектите на екологическата компетентност при 
магистри

37%

48%

15%
не деференцират  различни
аспекти

диференцират  два аспекта

диференцират  три аспекта

Диаграма 6. Аспекти на екологическата компетентност – магистри

4. Практическа проекция на екологични категории в програмното образователно съдържание в об-
разователно направление Природен свят и Социален свят в детската градина и в обучението по роден 
край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в начален етап

Този елемент на изследването има за цел да установи доколко студентите успяват да направят 
връзка между темите от учебното съдържание и основни екологични категории, които са теоре-
тична база за правилна интерпретация на разглежданите понятия и проблеми. 

71% от студентите бакалаври не успяват да посочат проекции на посочените екологични кате-
гории в програмното образователно съдържание във взаимодействието дете-среда в детската гра-
дина и в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в нача-
лен етап.

При магистрите този процент е също много висок – 65%. Неумението да се направи трансфер 
между екологическата проблематика и конкретно образователно съдържание в детската градина и на-
чалното училище показва, че теоретичните основи на екологическата подготовка не са устойчиви.

Таблица 1. Умение за екологична интерпретация на учебното съдържание

Екологични категории
Брой студенти, посочили тема от 

образователното съдържание
 Бакалаври – (от общ брой 21)

Брой студенти, посочили тема
от образователното съдържание

Магистри –(от общ брой 52)

Теория за екосистемата 2 3

Абиотични фактори на 
околната среда

1 4

Биотични фактори на 
околната среда

1 0

Антропогенни фактори на 
околната среда

2 9

Теория за устойчивото 
развитие

3 8

Не посочва нито една тема 15 34

Изводи:
1. Екологическата компетентност е ключова образователна компетентност в подготовката на 

студенти от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Тя има многофунк-
ционална и метапредметна роля, която се проявява не само в отделни направления или учебни 
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предмети, а обхваща цялостната педагогическата дейност, междуличностното взаимодейст-
вие и социалната реализация на педагога. 

2. Съществува тенденция за надценяване на собствената екологическа компетентност, особе-
но при практикуващите студенти, ОКС Магистър, които най-вероятно я свеждат до декла-
ративни и императивни послания към децата, без да се опират на проекциите на екологичните 
категории в програмното образователно съдържание.

3. Необходимо е да се подобри рефлексията на студентите-педагози върху екологическата подго-
товка, уменията за преподаване и за развитие на способността да се интегрират в педагогиче-
ския процес различни нива на екологическо взаимодействие – владеене на учебното съдържание 
от природонаучния и технологичния цикъл, използване на подходящи методи за активизира-
не на познанието, личностни взаимодействия и послания, създаване на ценностни ориентации.

4. Необходимо е специално внимание към учебната документация за подготовката на студенти-
те, като не се разчита само на избираеми дисциплини, а се използват и задължителните в учеб-
ния план на ОКС Бакалавър и ОКС Магистър.

Проведеното изследване показа, че изграждането на екологическа компетентност на студенти-
те – бъдещи педагози, е проблем не на частните методики, а на цялостната професионално-педаго-
гическа подготовка във висшето училище.

Литература:
1.  Ключови компетентности. Европейска референтна рамка. МОН. София, 2007.
2.  Костова, З. Концептуализация на екологичното образование. С., Фабер, 2003. 
3.  Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. http://www.eidos.ru/

journal/2002/0423.htm
4.  Янакиева, Е. Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст. С., Педагог, 1994.
5.  Янакиева, Е. Аз съм потокът, а ти – реката, в която се вливам. Димант, 2000.

д-р Милена Цанкова 
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич

ЗНАНИЯТА ЗА ЧОВЕКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕТОДИКА НА ПРИРОДОЗНАНИЕ

Целта на настоящия доклад е да се разкрият връзките между дисциплините даващи знания на сту-
дентите за човека и неговото единство с обкръжаващата природа и необходимостта от тези знания при 
подготовката на педагогически кадри.

Съвременното социално – икономическо развитие изисква подготовката на бъдещите специали-
сти да отговаря на потребностите на обществото. За да може съвременното училище успешно да 
реши проблемите, свързани с адаптация към изменящите се социални условия – това в голяма сте-
пен зависи от успешната подготовка на педагогическите кадри. Необходимо е при подготовката на 
студентите- бъдещи учители да се излезе от рамките на отделната дисциплина, да се осъществя-
ват връзки между изучаваните учебни дисциплини и учебните предмети в началното училище. Така 
ще се съдейства за подготовка на компетентни специалисти, владеещи методиката и новите педа-
гогически технологии, имащи високо ниво на готовност за учебно – възпитателна дейност.

Целта на настоящия доклад е да се разкрият връзките между дисциплините, даващи знания на 
студентите за човека и неговото единство с обкръжаващата природа и необходимостта от тези 
знания при подготовката на педагогически кадри.

За да бъдат добри учители, е необходимо студентите в процеса на обучение да овладеят специ-
ализирани знания, умения и навици. Това се осъществява по време на теоретичната и практическа-
та подготовка.

Необходимостта от знания за човека се определя от много изисквания, основните от тях са 
следните:

  Студентите, получаващи образователно – квалификационна степен „професионален бакала-
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вър“, е необходимо да имат определени теоретични знания. Те ще работят с децата от учи-
лищна възраст и е много важно да са запознати с устройството и функциите на детския орга-
низъм, т.е. добре да познават обекта, с който ще работят.

  Необходимо е да имат знания и умения да опазват здравето на децата и да могат да извършат 
първа долекарска помощ. В тях да се изгради убеждението, че най-важно е опазване здравето на 
децата.

  В обучението по методика на природознанието се изучават теми, при които се усвояват уме-
ния за преподаване на знания за човека. За да могат да ги преподават студентите, трябва да 
имат високо ниво на знания за устройството и функциите на човешко тяло и за връзките и 
взаимоотношенията на човека с природата.

  Студентите в бъдещата си преподавателска дейност в начално училище ще преподават учеб-
ните предмети „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и природата“, в учебното съдържание 
на които са включени теми, свързани с човека. За да могат да формират знания за човека у де-
цата, учителите трябва да имат нужните компетенции.

Такива знания и компетенции те формират по следните учебни дисциплини, изучавани във ви-
сшето училище( Фиг.1):

По „Хигиена и здравно възпитание“ се представят съвременни знания за устройството и физи-
ологията на всички системи в човешкия организъм. Особено внимание се отделя на въпросите за ро-
лята на нервната система и стреса; опорно двигателната система; храносмилателната система и 
принципите на рационално хранене на децата в училище. Отделя се внимание на физическото разви-
тие и физическата подготовка на децата. Студентите се запознават с анатомо-физиологичните 
особености на децата и подрастващите, без които е невъзможно да бъдат хигиеннонормирани пара-
метрите на средата. Получават знания за хигиенните изисквания към различните системи и органи 
на детето и ученика. Запознават се с хигиенните основи и принципи на възпитанието и образовани-
ето и съобразяването им с анатомичните особености. Въз основа на получените знания за физиоло-
гичните основи на работоспособността на детето и ученика, студентите-бъдещи учители ще са 
в състояние да обосноват, да препоръчат и осъществят оптимален дневен режим, урочна дейност и 
съчетаване на умствено и физическо натоварване. Студентите получават познания за основните 
принципи и насоки на здравно и полово възпитание. Така чрез дисциплината „Хигиена и здравно възпи-
тание“ се формират теоретични знания, отнасящи се до анатомията, физиологията и хигиената на 
човека, които след това прилагат при методическата подготовка.

По дисциплината „Природознание“ студентите получават знания за природата като единно 
цяло от изключително многообразни обекти. Запознават се с неразривната връзка между жива и не-
жива природа. Човекът е част от живата природа, затова растителните и животинските органи-
зми, изучавани по природознание, се разглеждат във връзка с човека и неговото влияние върху тях.

В курса по дисциплината „Екология и опазване на околната среда“ студентите изучават основ-
ните понятия в екологичната наука и практика, общите закономерности в развитието на ноос-
ферата и екологичните проблеми, възникнали в условията на съвременния научно-технически про-
грес. Разглежда се влиянието на антропогенния фактор (на човека) върху околната среда. Изучават 
се принципите и изискванията на екологично образование за постигане на устойчиво развитие. Об-
съждат се редица често срещани проблемни ситуации, което води до придобиване на знания, умения, 
опит и формиране на студентите, като специалисти, способни да осъществят екологично образо-
вание на учениците в училище.

Дисциплината „Защита от бедствия и аварии“ си поставя за цел да даде на студентите теоре-
тични и практически знания за работа на човек в условия на бедствия и аварии. Допълва знанията и 
опита по основните направления на държавна политика в критични ситуации. Запознава студенти-
те със законодателството и институциите, разглеждащи дейността при бедствия и аварии. Фор-
мира се чувствителност към разбирането на проблемите, отнасящи се до защитата на човека. Раз-
вива се умение за решаване на проблемни ситуации. Усвоените знания по посочената тематика след 
това студентите успешно прилагат при разглеждане на теми в началното училище, отнасящи се 
до бедствия и аварии по учебните предмети „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и природата“.

Дисциплините „Спорт“ и „Методика на обучението по физическо възпитание“ (МОФВ) осигуря-
ват физическата подготовка, усъвършенстват и развиват физическите качества. Студентите се 
запознават с двигателните дейности при човека. Например знания за ролята на физическите упраж-
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нения за здравето на човека; за различните видове спорт; за влиянието на спорта върху развитие на 
органите и системите в човешкото тяло; за осъзнаване значението на храната, съня, спорта за здра-
вето и развитието на човешкия организъм, допълват цялостната представа за човека. Усвоените по 
МОФВ теоретични знания намират приложение при разработване от студентите на тематични 
единици за началното училище, като знанията са съобразени с принципа за достъпност.

Така на основата на придобитите знания по посочените дисциплини и на основата на интегра-
тивните връзки и холистичен подход у студентите се формират теоретични знания за човека и не-
говите връзки с останалите компоненти на природната среда.

Получените теоретични знания за човека намират приложение по учебната дисциплина 
„Mетодика на обучението по природознание“. Методиката като термин произхожда от понятие-
то „метод“, което идва от гръцката дума metodos- и означава „път“. Под понятието методика се 
разбира пътищата, начините и средствата за постигане на дадена цел [1]. Методиката на обучение 
осигурява пътищата, начините и средствата за качествено обучение и за формиране на компетент-
ности у студените за преподаване. В часовете по методика на обучението по природознание сту-
дентите усвояват определени знания и чрез учебните задачи ги затвърдяват и формират определе-
ни умения. Връзката между методическата подготовка на студентите и приложението и' при обу-
чението на учениците в училище се представя с връзките между компонет 2 и 3 на Фиг.1

1. Знания за 
човека във 
висшето 
училище

2. Знания и 
умения по 
методика на 
обучението по 
природознаниe

3. Знания за 
човека в 
началното 
училище

учебни дисциплини учебни предмети

хигиена и здравно 
възпитание

екология

природознание

физическо 
възпитание

защита от 
бедствия и аварии

роден край

човекът и 
природата

околен свят

Фигура 1. Връзки при формиране на знания за човека

Учебната програма по учебния предмет роден край в начално училище – ядро 3 „Човекът и негово-
то здраве“ е насочена към овладяване на знания за човека. Учебното съдържание се структурира та-
ка, че да се изградят знания и умения у учениците за хигиенните правила, за дейностите, които ха-
рактеризират здравословния за ученика дневен режим, за необходимостта от здравословна и разно-
образна храна, за ролята и значението на съня и спорта за здравето и развитието на човешкия орга-
низъм. Запознават се с правила за поведение на човека в природата. Във втори клас по предмета око-
лен свят в обобщената тема „Моето тяло, хигиена и хранене“ са застъпени следните знания и уме-
ния, които трябва да се усвоят във връзка с човека: познаване и описване на частите на човешкото 
тяло – глава, торс, крайници, сетивни органи; разпознаване на видовете храни по произход и значение 
за човека; дейности на човека в природата – замърсяване и опазване; да изброяват възможностите за 
включване на учениците в дейности по опазване и възпроизводство на природата. Тук се включват и 
знания за разбиране значението на движението и спорта за здравето на човека. В III и IV клас в учеб-
ната програма по предмета „Човекът и природата“ се посочва, че обучението е насочено към придо-
биване на следните знания за човека: устройство на човешкото тяло; хигиенни правила и грижи за 
здравето. В III клас в обобщената тема „Аз и моето здраве“ учениците трябва да получат знания за 
двигателна система, за скелета и мускулите, като опора на тялото и органи на движението; да раз-
познават основните органи в човешкото тяло и да назовават тяхната функция; да назовават въз-
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можни травми при движение, спорт, игри и оказване на първа помощ; знания и приложение на хигиен-
ни правила за поддържане на правилна стойка на тялото; хигиена на устната кухина и на зъбите; хра-
ни, хранене и въздействие върху здравето. В IV клас една от целите на обучението по предмета чо-
векът и природата се отнася до развитие на знанията за човека и връзката между здравето на чове-
ка и състоянието на околната среда. В обобщената тема „Човекът и неговото здраве“ се посочва, че 
учениците трябва да усвоят следните знания за човека:

  за сетивните органи на човека, изискванията към тяхната хигиена и значението им за възпри-
емане на околния свят;

  за развитието на човешкия организъм и промените в него във връзка със съзряването му;
  за различните болести и тяхното лечение;
  за храните и връзката им с различни фактори- индивидуални и обществени;
  за връзката между количеството на храната и енергийните нужди на организма;
  за връзката на личното здраве с физическата активност, закаляването и правилното хранене;
  за вредата върху човешкия организъм на наркотичните вещества, алкохола, неправилната упо-

треба на лекарства и самолечение.
Очаква се учениците да разберат, че нарушаването на равновесието в природата влияе и вър-

ху здравето на хората. Учениците трябва да могат да изброяват дейности на хората за опазване на 
природата.

Проследяваме по учебните програми в началното училище знанията, които учениците усвояват 
във връзка с човека, с което искаме да посочим необходимостта, студентите – бъдещи начални учи-
тели да получават знания за човека като жив организъм и като част от природата, да усвоят ме-
тодически знания и умения, за да имат готовност да осъществят учебно-възпитателна дейност.

При представяне пред студентите на учебното съдържание, свързано с човека, посочваме необ-
ходимостта от съобразяване с водещите идеи в природознанието. В науката идеите „служат за ос-
нова, синтезираща знанията в определена цялостна система, изпълняват роля на активни евристич-
ни принципи за обясняване на явления, търсене на нови пътища за разрешаване на проблеми“[4,с.201]. 
Те очертават развитието на науката и придават цялостност на учебното съдържание. Възрасто-
вите особености на учениците не позволяват водещите идеи да бъдат формулирани в крайния им 
вид и с научна терминология, но учителят в началното училище представя фактите и явленията в 
учебното съдържание през призмата на водещите идеи. Осмислянето на водещите идеи се изразява 
в обогатяването им с нови факти. Съчетаването на фактите позволява на учениците да вникнат в 
същността на изучаваните обекти, процеси и явления. Основните идеи свързани с учебното съдър-
жание отнасящо се до човека са: 1.Природата съществува обективно. 2.Хранителни взаимоотноше-
ния между организмите. 3.Единство между организъм и среда (единство на неживата и живата при-
рода). 4. Причинно-следствена обусловеност на явленията в природата (Цялостност на биосфера-
та) 5.Място на човека в природата. 6.Опазване и възстановяване на природната среда.

Подготовката на студентите – бъдещи учители за обучение на учениците в началното училище 
по предметите „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и природата“ включва интерпретация на 
знанието за човека от гледна точка на фундаменталните идеи в съответната научна област.

Децата натрупват знания за човека още от най-ранна възраст при общуване с околния свят, на-
трупват сетивен опит, с който идват в училище. В началното училище учебното съдържание, от-
насящо се до човека, се конструира на основата на спираловидния подход. Спираловидният подход е 
този, „в съответствие с който се гради системата на учебното съдържание във всеки следващ клас, 
така че да не се допуска дословно повторение“ [2,с.34] на информацията. „Принципът на спирала-
та насочва към такава система на учебното съдържание по класове, която осигурява актуализиране 
на изучената до момента информация (както и на формираните вече умения) и разширяване или до-
пълването и’ с нова, с оглед на нарасналите възрастови възможности на учениците в по-горния клас.“ 
[2,с.34] Например в III клас спираловидния подход осигурява логическо продължаване и разширяване на 
знанията и дейностите от усвоеното за човека в I и II клас. Информацията нараства, като се съо-
бразява с целите на предмета и възрастта на учениците. При обучението на студентите по прин-
ципа на спиралата у тях се формират знания за подготовка на учениците и изграждане на цялостна 
картина за природата, чрез дискретно използване на водещите идеи в природознанието. Съществу-
ва аналогия при разгръщане на знанията за учениците, изучавани по учебните предмети в етап нача-
лен и разгръщане на знанията за студентите.
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В процеса на обучение по „Методика на обучението по природознание“ се овладява в система ме-
тодиката на спираловидното разгръщане на знанията за човека в съответствие с водещите идеи и 
се съдейства за формирането на цялостна картина на света. Затвърдяват се и знанията на студен-
тите за човека, усвоени в процеса на обучение по специализиращите учебни дисциплини. Системата 
служи за целенасочено обучение на студентите. Тя дава възможност на студентите да усвоят ме-
тодиката на обучение и да осигурят формирането на знания, умения и отношения у учениците от 
началното училище, предвидени в държавните образователни изисквания. 

Студентското познание по методика в темата „Запознаване с човека“ включва следните елементи:
1/ Понятия по темата. Включват се точно определяни понятия, които са важни по темата. 

Например: дневен режим, хигиена, спорт, части на човешкото тяло, органи, системи, болести, при-
чинители, имунитет, хранене, видове храни и др. Те се дефинират кратко и точно. Това са основни 
понятия, с които оперират учениците. 

2 /Цели на изучаване на темата. Да се затвърдят научните знания на студентите за човека, ка-
то живо същество, за анатомията и физиологията на човешкото тяло и ролята на човека в приро-
дата. Да се усвои спираловидното разгръщане на понятията, които се формират във връзка с човека, 
усвоявани при изучаване на учебните предмети роден край, околен свят и човекът и природата чрез 
дискретно използване на водещите идеи. Да се разкрие необходимостта от опазване на природата, 
като условие за съществуването на човека. Да се формират умения и навици за провеждане на логи-
ко-дидактически анализ на учебното съдържание.

3/ Дидактически задачи. Разработени са дидактически задачи, които съдействат за осъществява-
не на методическата подготовка при студентите. Задачите отразяват съществуващата аналогия 
при спираловидното разгръщане на знанията на учениците, изучавани по учебните предмети в 
началното училище. Проследява се връзката нежива-жива природа. Задачите проследяват и учебното 
съдържание, включено в началното училище, като се започва от I клас и се преминава до IV клас. На 
студентите се поставят следните примерни дидактически задачи: 

  Посочете какви хигиенни знания и умения е необходимо да се формират чрез учебното съдържа-
ние по роден край, околен свят, човекът и природата за опазване здравето на учениците;

  Съставете дидактическа задача, с която се затвърдяват хигиенни правила;
  Направете описание на частите на човешкото тяло, съобразно учебното съдържание в начал-

ното училище;
  Посочете сетивни органи, които ще разгледате с учениците в начално училище;
  Дайте примери, които може да бъдат посочени на учениците като положително и отрицател-

но влияние на човека върху природата;
  Посочете правила, които се разглеждат с учениците за правилно хранене.

Задачите дават възможност студентите да станат активни участници в процеса на обучение, 
а не пасивно да възприемат определена информация. Успехът от самостоятелната работа зависи от 
майсторството на преподавателя да успее да постави ясно целите и задачите. Чрез разработените 
задачи се гарантира възможност всеки студент да насочи своята дейност за достигане целите и 
изпълнението на задачите. 

По аналогичен начин се изграждат знанията и за другите компоненти от природната среда.
В заключение ще отбележим, че е необходимо всяка една от изучаваните от студентите дисци-

плини да даде знания за човека от своя научен аспект и така да се съдейства за един холистичен по-
глед при представяне на знания за човека и човека като част от природата. Ако преподавателите 
във висшето училище излезнат от рамките на отделната дисциплина и осъществят интегративни 
връзки между учебните дисциплини, ще осигурят цялостна подготовка на студентите, която те 
ще приложат в началното училище.

Литература:
1.  Български тълковен речник, С., БАН, 1993
2.  Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище, Ш. УИ „ Епископ Константин 

Преславски“ 2002.
3.  Мирчева, И. Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. С., „ВЕДА 

СЛОВЕНА“- ЖГ 1997.
4.  Философский энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1983.
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ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич

ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ПРИРОДОЗНАНИЕ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

За да отговорят на потребностите на обществото студентите – бъдещи начални учители е необхо-
димо да усвоят теоретично и технологично интегративните връзки в урочните и извънурочните форми. 
В настоящия доклад се разкриват възможностите за реализиране на интегративните връзки между мето-
дика на обучението по природознание и методика на обучението по физическо възпитание, които ще дове-
дат до повишат компетентностите на студентите и готовността им за работа в началното училище. 

Съвременното училище качествено се обновява съобразно настъпващите обществени промени. 
Това налага необходимостта от използване на традиционни и иновационни подходи в организация на 
учебно – възпитателния процес. За да отговорят на потребностите на обществото студентите 
– бъдещи начални учители трябва да усвоят теоретично и технологично интегративните връзки в 
урочните и извънурочните форми.

С настоящия доклад се цели чрез разкриване и реализиране на интегративните връзки да се пови-
шат компетентностите на студентите и готовността им за работа в началното училище.

Пред студентите се разкриват теоретическите и методически възможности за интеграция, 
което ще им позволи в бъдещата си педагогическа работа да осъществят научно – обоснован избор 
на оптимални урочни и извънурочни форми на организация на учебния процес, ще могат да стимули-
рат творческата активност и самостоятелност на учениците. Това налага необходимостта да се 
разработват интегративни форми и на тази основа у студентите да се формират компетенции за 
работа в началното училище.

Въпросът за интегративните връзки между различни учебни дисциплини, особено актуален в 
днешно време, възниква още в началото на миналия век. Днес поради интегративните тенденции в 
развитието на съвременните науки се търси начин за преодоляване на противоречията и ограниче-
нията на училищната предметна система. 

Въз основа на анализ и практическа дейност считаме, че интегративните връзки между мето-
дика на обучението по природознание (МОП) и методика на обучението по физическо възпитание 
(МОФВ) при подготовка на студентите може да се осъществят в следните аспекти (фиг.1):

  Теоретично ниво – Усвоените по МОФВ теоретични знания намират приложение при разра-
ботване от студентите на тематични единици за началното училище, като знанията са съ-
образени с принципа за достъпност. Например знания за ролята на физическите упражнения за 
здравето на човека; за различните видове спорт; за влиянието на спорта върху развитието на 
органите и системите в човешкото тяло; за осъзнаване значението на храната, съня, спорта 
за здравето и развитието на човешкия организъм се използват от студентите при уроците 
по роден край, околен свят, човекът и природата, които се реализират по време на семинарни и 
практически упражнения и педагогическа практика.

  Стимулиране на положителните емоции – По МОП в процеса на структуриране на учебно-
то съдържание по учебните предмети роден карай, околен свят, човекът и природата студен-
тите усвояват умения да обръщат внимание на възможностите на учебното съдържание да 
стимулира положителните емоции. Така се повишава продуктивността на ума и се съдейства 
за развитие на активността на учениците. Отрицателните емоции са причина за негативно 
отношение към училището. В хода на урока учителя трябва да следи за състоянието на учени-
ците и ако забележи умора или намаляване на вниманието трябва да смени дейностите и да да-
де почивка. В началната училищна възраст (особено в I, II клас) успешно се използват физкулт-
минутките. Например с движения имитират полета на птиците, поникването на цветята, 
размахват ръце от вятъра и др.

Физкултминутката е ежедневна форма на занимание по физическо възпитание. Студентите се 
обучават да акцентират върху формирането на правилна телесна стойка, профилактика на гръбнач-
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ните изкривявания, създаването на навици за правилно дишане при изпълнение на упражненията по 
време на физкултминутката.

теоретично ниво

стимулиране на 
положителни 

емоции

подвижни 
дидактични игри

екскурзии, походи

зелено училище

педагогическа 
практика

МОПР МОФВ

учебно 
съдържание

методи

принципи

подходи

водещи идеи

други

методи

принципи

средства

двигателни 
способности

дейности

други

Фигура 1. Интегративни връзки между МОП и МОФВ

  Подвижни дидактични игри – По МОП студентите се запознават с различни видове дидак-
тични игри и тяхното приложение в процеса на обучение. „Tези игри имат дидактическа на-
соченост. Тяхната идея се свързва с дидактични очаквания. Те са свързани с възприемането и 
осмислянето на определено учебно съдържание. При подбора на дидактичните игри се поста-
вят и цели, свързани с детското развитие. Предимството на дидактичните игри е мотива-
цията, която се крие в игровата мисъл. Удоволствието от играта мотивира децата да опоз-
наят околната среда.“[4,с.144]. Подвижните дидактични игри са свързани с извършване на еле-
ментарни движения. Студентите трябва да познават приложението на подвижните дидак-
тични игри и да знаят, че в уроците по роден край, околен свят и човекът и природата те са 
свързани с учебното съдържание по темата. Подвижните дидактични игри намират място в 
различни теми от природна среда. Например при изучаване на годишни сезони, растения, жи-
вотни, явления от природна среда. По МОФВ студентите придобиват знания за същността 
и характерните особености на игрите като специфична двигателна дейност. Голямо внимание 
се отделя на игрите с възпитателна насоченост и подчертан здравен ефект. Наситени с висо-
ка емоционалност и възможност за практикуване през всички сезони, игрите са средство за фи-
зическо и умствено развитие, за придобиване на нови знания за природата, за закаляване на ор-
ганизма по естествен път.

Характерни особености на игрите, с които се запознават студентите са:
  разнообразие и свобода на движенията;
  достъпност на игрите;
  комплексно физиологично въздействие;
  вариативност на ситуации;
  състезателен характер;
  възпитателна и емоционална насоченост;
  знания за обекти от природната среда;
  здравен ефект.

За провеждането на урок с подвижни дидактични игри се изисква от студентите предварител-
на подготовка: подбор на подходящи средства и методи, формулиране на образователните и възпи-
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тателните задачи, съобразяване със санитарни – хигиенните изисквания. Примери за игри, свързани 
с получаване на знания по природознание: „Патенца“, „Щъркел и жаба“, „Риба и мрежа“, „Светулки“, 
„Горски гласове“ и други. За да се постигнат желания резултат чрез дадена игра, студентите тряб-
ва да се съобразят със следните изисквания:

  при подбора на игрите да се има предвид в каква форма на работа ще бъдат използвани;
  възрастови особености, пол, физическа подготовка и др.;
  двигателно съдържание;
  да оказват положително възпитателно въздействие;
  да се отчитат физиологичната и емоционалната натовареност;
  подготовка за условията за игра – хигиенни, инвентарни пособия, разказ, обяснение, онаг-

ледяване;
  да се обмислят интегративните връзки (в случая с МОП).

  Провеждане на екскурзии и походи – По МОП студентите се запознават със значението, под-
готовката и провеждането на урока-екскурзия. Екскурзиите са такава форма на организация 
на учебния процес, която в сравнение с останалите форми позволява значително по-задълбо-
чено и по-пълно да се изучава многообразието на явленията и биологичните обекти в тяхната 
естествена среда. Обектите и явленията се възприемат в тяхната цялост; въздейства се вър-
ху емоциите на учениците. Ако бъдещия начален учител има знания и умения за приложение на 
интегративните връзки той ще може добре да използва провеждането на различни екскурзии 
и походи, за да запознава учениците с обекти от природата, които ще се изучават в часове-
те, ще направи организация на учениците да съберат нагледни материали, които да използват 
в час. Необходимо е студентите да усвоят холистичния подход при разглеждане на обкръжава-
щия свят с децата и да създават една цялостна картина за света. Според Д. Кънчев „напоследък 
все повече се налага идеята за комплексно краезнание, което произтича от обективната реал-
ност, че родният край е единство от обекти, които се изучават от историята, географията, 
биологията, български език и литература“[1,с.92]. 

Екскурзията е периодична форма на занимание по физическо възпитание. Най-често се практи-
кува пешеходния туризъм, който е лесно достъпен и не изисква специална екипировка. Затова изис-
кванията към студентите са насочени към овладяването на знания в областта на историята, гео-
графията и естествените науки. От бъдещите – педагози се очаква да умеят да планират и избират 
подходящи маршрути и екопътеки, да познават флората и фауната на дадения район, което наред 
с физиологичното въздействие ще обогати и знанията на учениците за природата. Изисква се слож-
на активна дейност както от страна на учителя, така и от страна на ученика. В зависимост от съ-
държанието учебните екскурзии се разделят на тематични и комплексни. При организация и реали-
зиране на екскурзията у студентите-бъдещи учители се формират умения да предявяват изисква-
ния към учениците за развитие на самостоятелно творческо мислене, възпитаване на личностни ка-
чества, получаване на знания в областта на естествените науки.

  При провеждане на зелено училище – Запознаването на студентите по методика с провеждане 
на „зелено училище“ е пресечна точка на интегративните връзки на МОП и МОФВ. Интеграл-
ността е свързана с формулиране на интегрална тематика, комплексни дейности, осъществя-
ване на дейности в нова ситуация, умения за довеждане на учениците до общонаучни изводи 
и обобщения, овладяване на общонаучни подходи. Студентите трябва да са запознати с та-
зи резултатна форма на работа в началното училище и максимално да използват възможност-
ите Ӝ за:

  укрепване на здравето на учениците и повишаване на физическите им качества;
  възпитаване на ценни нравствени качества у децата, както в общуването помежду им 

така и в отношението им към природата;
  повишаване на интереса към природата и стремежа към нейното опазване – да се съдейст-

ва за формиране на екологични знания и поведение.
Самото наименование „зелено училище“ предполага съчетаване на учебната с туристическата и 

природолюбителската дейност. Предоставят се възможности за провеждане на резултатна учеб-
на и възпитателна дейност, повишава се интереса към богатството на природата. Разширяват се 
знанията за растителните и животинските видове, за приспособителните им особености. Дава се 
възможност за наблюдение поведението на някои животински видове от дивата природа. Например 
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птици, насекоми, бозайници. „Зеленото училище“ допринася за целенасоченото изучаване на флората 
и фауната и насочване вниманието върху защитени обекти и проблемите, свързани с опазване на рас-
тителните ресурси в района на лагера. По време на зеленото училище се създават условия за разглеж-
дане на обекти от природата в занимателна и игрова форма. Това стимулира любознателността и 
мисловната дейност. Основните задачи по време на провеждането на зелено училище са свързани с:

  наблюдение на влиянието на климата върху многообразието на организмовия свят;
  изучаване на дървесните видове в гората;
  изготвяне на хербарии и сбирки от семена и плодове;
  разширяване на знанията за природата – естествена аптека, изучаване на билките и тях-

ното приложение в живота на хората;
  наблюдение на поведението на животни в природата;
  защитени природни обекти в обекти в района на лагера;
  провеждане на занимателни игри и викторини на природна тематика и др.

  При провеждане на педагогическа практика – текуща и преддипломна. Практическата подго-
товка осигурява пълноценни контакти на бъдещите учители с естествената професионална 
среда, в която им предстои да се реализират – училището. По време на текущата практика 
придобиват умения и готовност за реализация, като учители. Чрез различните форми на прак-
тическа дейност се формират професионално-значими умения и личностни качества, опреде-
лящи готовността за педагогически труд. 

Преддипломната практика на студентите е важна и неделима част от цялостния учебно-възпи-
тателен процес. Тя е регламентирана съобразно учебния план на специалността. Целта и’ е да се по-
виши ефективността на подготовката на бъдещите учители. Преддипломната педагогическа прак-
тика има за цел да формира у бъдещите начални учители професионално значими умения и навици, 
които да интегрират на качествено ново равнище овладените в учебния процес специализирани зна-
ния. Практиката допринася за овладяване и боравене с многообразни форми, методи и средства и из-
граждане на умения за успешна педагогическа работа в училище. Студентите-бъдещи начални учи-
тели получават определен обем от знания по планиране, реализиране и отчитане на учебно-възпита-
телната работа в началното училище. По време на текущата и преддипломна практика студенти-
те реализират в определени практически ситуации с учениците усвоените интегративни знания и 
умения. Осъществяват интегративни връзки между учебните предмети роден край, околен свят, 
човекът и природата от една страна и от друга физическото възпитание(връзки, които са обект на 
внимание в настоящия доклад).

Осъществяването на интегративни връзки между МОП и МОФВ повишава компетенциите на 
студентите и готовността им за осъществяване на учебно възпитателната работа в началното 
училище и приложение на усвоените знания. Усвояването на необходимия минимум от знания от об-
ластта на хигиената, на медицината, физическата култура и спорт, на туризма ще изгради убеде-
ност, че грижата за собственото здраве е първостепенна грижа на всеки човек. В случая представяме 
интегративните връзки между МОП и МОФВ, но такива връзки могат да се проследят и осъщест-
вят и между другите учебни дисциплини изучавани от студентите и след това да се отразят при 
работата с учениците. Така ще се съдейства за изграждане у децата на цялостна картина за обкръ-
жаващия свят.
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ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
ПО ПРЕДМЕТА „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ ЗА III И IV КЛАС

Дали националният курикулум в България осигурява необходимата основа за реализиране на качестве-
но екологично образование? Тази статия представя анализ на учебните програми по предмета „Човекът и 
природата“ за III и IV клас. Разглеждат се екологичните аспекти в учебното съдържание, екологичните по-
нятия, предвидени за овладяване от учениците, и методическите указания, насочени към провеждане на 
ефективно екологично образование.

Разумно живее онзи човек, който умее да взема решения, повишаващи качеството му на живот. 
За целта той трябва да познава света наоколо, да проявява лично отношение към него и да демон-
стрира отговорно поведение. Точно с това е ангажирано екологичното образование – с формиране на 
разумни личности. Дали е необходимо да се въвеждат допълнителни часове или дори отделна дисци-
плина, която да учи децата от началното училище как да живеят, или националният курикулум в 
България изначално осигурява необходимата основа за реализиране на качествено екологично образо-
вание? Анализът на учебните програми по предмета, който запознава учениците с природата, дава 
отговор на този въпрос.

Настоящите учебни програми по „Човекът и природата“ влизат в сила през 2003 г. Включеното 
в тях учебно съдържание е разработено въз основа на приетите Държавни образователни изисквани-
я за учебно съдържание в културно-образователната област „Природни науки и екология“. Тази при-
надлежност определя тясната връзка между екологичното образование и учебния предмет „Човекът 
и природата“, тъй като „значителна част от културно-образователната област е свързана с фор-
мирането на знания, умения и особено отношения, свързани с екология, опазване на околната среда, 
опазване на здравето, толерантност към всичко живо, които са задължителна част от образовани-
ето на съвременния човек“ [2].

От общото представяне на учебните програми за III и IV клас става ясно, че учебният предмет 
„Човекът и природата“ е [7, 8]:

  задължителен, тъй като е част от задължителната подготовка на учениците в началното 
училище;

  с пропедевтичен характер, тъй като подготвя децата за изучаването на учебните предмети 
„Биология и здравно образование“, „Физика и астрономия“ и „Химия и опазване на околната сре-
да“ в следващите класове; 

  интегрален, тъй като съчетава информация и методи на познание от различни природонауч-
ни области;

  основан на спираловидния подход, тъй като следва линията на надграждане и прецизиране на о-
сновните знания, умения и отношения, необходими за изграждането на единна картина на при-
родата;

  научноориентиран, тъй като е свързан с усвояване на научна терминология и понятия, с овла-
дяване на научни методи за изследване и изучаване на природната среда и със създаване на ин-
терес към природните науки;

  екологосъобразен, тъй като обогатява екологичната култура на учениците и насърчава пози-
тивните междуличностни отношения.

Природонаучното обучение в началното училище цели от една страна да се задоволи потреб-
ността на ученика от знания за заобикалящата го природна среда и умения да се ориентира в нея, а 
от друга – да се стимулира цялостното развитие на детската личност [7, 8]. Тази основна цел след-
ва да се реализира чрез [7, 8]:

  Придобиване на знания за природата и човека; а в IV клас и развитие на интелектуалните спо-
собности на ученика да мисли концептуално, логически, творчески и да взема решения, необхо-
дими за живота, основани на тези знания;

  Усвояване на учебно-изследователски методи като наблюдение и извършване на опити;
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  Формиране на отношения към природата: интерес, възприемчивост, любознателност, непре-
дубеденост, критичност, търсене на доказателства; 

  Развитие на познавателни, комуникативни и практически умения: разпознаване, сравнение, из-
ползване на различни източници на информация, групиране по определен признак, умение за ра-
бота в екип, насърчаване на общуването, грижи за растения и животни и др. В IV клас се допъл-
ват и следните умения: избор, измерване, дефиниране, поставяне на проблеми, отчитане на оп-
итни резултати, извеждане на заключения.

Учебното съдържание по „Човекът и природата“ в III и в IV клас е разпределено в шест теми (вж. 
Табл. 1), чрез които се систематизират и разширяват знанията на учениците за природната среда. В 
началото обучението се фокусира върху неживата природа, след това – основно върху растенията и 
животните и накрая завършва с информация за човека. Елементите и явленията от неживата и жи-
вата природа се изучават в тяхната взаимозависимост – още в заглавията е отразена екологичната 
ориентация на учебния материал, напр.: „Живите организми и тяхната среда“, „Разнообразието на 
живата природа“, „Човекът и неговата среда“. 

Таблица 1. Теми от учебното съдържание 

III клас IV клас
1. Тела и вещества
2. Въздух и вода
3. Живите организми и тяхната среда
4. Разнообразие в животинския свят
5. Разнообразие в растителния свят
6. Аз и моето здраве

1. Свойства и употреба на веществата
2. Движение и енергия
3. Планетата Земя
4. Жизнени процеси при растенията и 
животните
5. Разнообразието на живата природа
6. Човекът и неговата среда

Съдържанието е представено така, че учениците да имат възможност да осъзнаят някои ключо-
ви екологични концепции, а именно [4]: динамика на популациите, поток на енергията, кръговрат на 
веществата, продуктивност на екосистемите и нейното регулиране, биологично разнообразие и не-
говото поддържане. В методическата литература [3, 6] тези научни концепции са намерили отраже-
ние по-скоро като обобщени идеи, които учениците трябва да осъзнаят, без обаче да ги формулират.

Природонаучното обучение в III клас стартира с теми, осигуряващи физични знания за телата, 
веществата и техните свойства. Наред с това учениците свързват свойствата на някои материа-
ли от всекидневието с тяхната употреба, което е предпоставка за осъзнаване на значението на при-
родните ресурси за човека. В IV клас тази тема е разширена и допълнена. Учениците дават примери 
за полезни и вредни за човека вещества, както и за някои замърсители на въздуха, водата и почвата. 
Обръща се внимание на начините за опазване на природната среда.

Особен екологичен заряд съдържат темите за въздуха и водата заради жизненоважната им ро-
ля за живите организми. Обръща се внимание на възможните дейности, чрез които човекът може 
да съдейства за опазване на тяхната чистота. В този раздел се разглеждат подробно още две клю-
чови екологични концепции: кръговратът на водата в природата и климатът като екологичен фак-
тор. Учениците проследяват по схема водния цикъл и обясняват значението му за живота на Земя-
та. За целта те се запознават с трите агрегатни състояния на водата и с основните видове валежи. 

Темата „Движение и енергия“ насочва вниманието на четвъртокласниците към различните видо-
ве движение на телата, в т.ч. на трептящите тела, които издават звук. Темата позволява да се ос-
ъзнае вредното влияние на шума и силните звукове върху здравето на човека. Тъй като движението 
е процес, обусловен от енергийния ресурс, тук се изучават и различни видове енергия: от движение-
то на водата и въздуха, от горива и храни, слънчева енергия. Учениците дават примери за употреба-
та на енергията в бита и транспорта и разбират, че добиването на енергия чрез изгаряне на природ-
ните горива е една от основните причини за замърсяване на средата. Осъзнават също необходимост-
та от жизнена енергия за дейностите на живите организми.

В IV клас е обособен и специален астрономичен раздел – „Планетата Земя“. Освен за Земята като 
планета и нейното движение, чрез него се дава информация и за Луната като естествен спътник на 
Земята, както и за други планети, които обикалят около Слънцето. Учениците разбират, че именно 
движението на Земята е причина за някои явления, познати от личния им опит и от учебния мате-
риал, изучаван в предходните класове: смяната на деня и нощта и на сезоните. Най-сериозният еко-
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логичен акцент в този раздел е значението на слънчевата енергия за живота на Земята. Четвърток-
ласниците имат възможност с примери да илюстрират ефекта, който светлината и топлината 
оказват върху живите организми. 

Природонаучното обучение в III и IV клас продължава с изучаване на животинския и растител-
ния свят, като изцяло е изградено върху екологична основа. Най-напред учениците се научават да 
разграничават живите организми от неживите тела по жизнените процеси, които протичат. Тема-
та се разглежда във връзка с взаимодействието на организмите със средата, която обитават. В този 
смисъл подробно се изучават и някои приспособления на животните и растенията:

  към средата, в която живеят (напр. приспособления за дишане);
  към условията за живот (напр. листопад);
  за предпазване от врагове (напр. защитна окраска).

Специално внимание се обръща на жизнените процеси хранене и движение. Учениците проследя-
ват по схема различни хранителни вериги, т.е. осъзнават екологичната концепция за потока на енер-
гията, който осигурява биологичния кръговрат на веществата [1]. В IV клас отново се спират на 
причинно-следствената връзка между движението и храненето от една страна и необходимостта 
от енергия при организмите – от друга. По време на обучението си учениците разглеждат конкрет-
ни примери за растежа и развитието на различни растения и животни (при някои от които настъп-
ват причудливи метаморфози), което им дава възможност да се докоснат до чудото на живота, да 
проявят емпатия към всички живи същества.

За да изучат биологичното разнообразие на планетата Земя, учениците групират организмите 
според храненето и движението им: растения, гъби и животни. Четвъртокласниците извършват и 
класификация на животните (насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници), като тър-
сят специфичните характеристики в устройството им. С цел осъзнаване на съществуващите в 
природата зависимости, учениците извършват следните екологични класификации [1]:

  според вида на приеманата храна – месоядни (хищници), тревопасни1 и всеядни животни;
  според средата на живот – групи организми, обитаващи водата, почвата и сушата. 

Втората класификация отразява една от най-важните концепции в екологията, т.нар. концеп-
ция за съобществата: „организмите формират организирани системи, а не са разпръснати случайно 
на Земята“ [1]. В началното училище децата разграничават и сравняват изкуствени и естествени 
съобщества.

Разбира се, идеята за мястото на човека в природата присъства и тук – още в началото на III 
клас учениците осъзнават, че той е част от живата природа. Човекът е неразривно свързан с оста-
налите живи организми, защото:

  зависи от тях, тъй като те може да му въздействат положително (храна, лечебни растения) 
или отрицателно (опасни животни, отровни гъби);

  те зависят от него, тъй като може да застраши или пък да се погрижи за тях и за техните мес-
тообитания.

В тази връзка учениците изучават някои защитени видове, разбират що е резерват, защитена 
местност и национален парк. Така децата осъзнават, че опазването на природата означава защита 
на живите организми и на средата, в която живеят, че хората могат и трябва да се грижат за ней-
ното съхранение и обогатяване.

И двете учебни програми съдържат специален раздел, посветен на човека. В III клас темата „Аз 
и моето здраве“ осигурява знания за човешкото тяло: за скелета и мускулите като опора на тяло-
то, за органите на движение, за основните вътрешни органи (мозък, сърце, кръвоносни съдове, бял 
дроб, стомах) и тяхната функция. Третокласниците се запознават с опасността от травми и с ня-
кои правила за оказване на първа помощ. Обръща се внимание на някои хигиенни правила за поддържа-
не на правилна стойка на тялото и на здрави зъби и устна кухина. В IV клас темата носи название-
то „Човекът и неговата среда“ и разширява познанията на децата за сетивните органи на човека и 
значението им за възприемане на околния свят, както и за промените, които се очаква да настъпят 
в детския организъм в процеса на съзряване. Учениците получават повече информация за някои боле-
сти, като се акцентира върху това, че те могат да бъдат предотвратени, контролирани и лекувани.

Освен анатомични знания, в учебното съдържание е вплетен един основен екологичен акцент, а 
именно, че човекът и неговото здраве зависят от редица фактори: от приеманата храна и начините 

1 По-коректно е да се използва терминът „растителноядни“ [1].
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на хранене; от някои вредни вещества (никотин, наркотици, алкохол, неправилна употреба на лекар-
ства); от замърсяването на естествената среда. В IV клас учениците имат възможност да осъзнаят 
и някои причинно-следствени връзки:

  изборът на храни зависи от индивидуални и обществени фактори (навици, религиозна принад-
лежност, възраст, реклама и вътрешна нагласа);

  укрепването и опазването на собственото здраве е въпрос и на личен избор, свързан с физиче-
ска активност, закаляване, правилно хранене;

  унищожаването на дивата природа и замърсяването на естествената среда нарушават равно-
весието в природата и влияят неблагоприятно върху човешкото здраве.

Учебното съдържание по „Човекът и природата“ дава широка гама от знания за природните обек-
ти, процеси и явления. То позволява да се осъзнаят ключови закономерности, които обвързват жива-
та и неживата природа и по този начин разкриват нейното единство и разнообразие. 

Проучвайки околния свят, третокласниците следва да овладеят общо 36 понятия от различни 
научни области, а учениците от IV клас – общо 51 научни термина. Голяма част от тях или са ти-
пично екологични, или са използвани и в екологичен контекст (вж. Табл. 2). Това показва, че според про-
грамите по „Човекът и природата“ за III и IV клас формирането на солиден екологичен речник у под-
растващите е от съществено значение.

Таблица 2. Екологични понятия, предвидени за овладяване 

Екологични понятия Научни понятия, използвани в екологичен контекст
Понятие Екологичен контекст

III клас

приспособяване
среда на живот

хранителна верига
месоядни животни 

(хищници)
тревопасни животни

всеядни животни

тяло, вещество, газ, 
течност

Да се свържат свойствата на някои материали от 
ежедневието с употребата им.

водни пари, лед, 
облаци, валежи 

(дъжд, сняг, град)

Да се проследи по схема кръговрата на водата в при-
родата.

размножаване, 
хранене

Да се дадат примери за разнообразни взаимодейст-
вия на организмите със средата, която обитават.

растения, гъби, 
животни

Да се осъзнае, че съществува огромно разнообразие 
от живи организми и за да ги изучаваме, е необходи-
мо да ги разделяме по групи.

живи организми Да се разгледат във връзка с взаимодействието им 
със средата.

широколистно и 
иглолистно дърво

Да се дадат примери за приспособяване на 
растенията към условията за живот (листопад).

лечебни растения 
(билки)

Да се назовават лечебни растения и тяхното значе-
ние.

отровни и ядливи 
гъби

Да се осъзнае опасността от отравяне.

IV клас

водна среда
(блато, река, море)

сухоземна среда (гора, 
парк)

естествени и 
изкуствени съобщества

приспособления
окраска (защитна, 
предупредителна)

горива, полезни 
изкопаеми

Да се знае, че добиването на енергия чрез изгаряне 
на природните горива е една от основните 
причини за замърсяване на средата.

почва Да се познават замърсители на природната среда и 
начини за опазването й.

шум
звук

Да се осъзнае вредното влияние на шума и силните 
звукове върху здравето на човека.

енергия Да се илюстрира с примери използването на 
енергията в бита, транспорта и от живите 
организми.

слънчеви лъчи Да се илюстрира с примери значението на 
слънчевата енергия за живота на Земята.
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защитени растения и 
животни
резерват

защитена местност
национален парк

равновесие в природата
дива природа

движение, хранене, 
дишане, развитие, 
размножаване

Да се свържат основните жизнени процеси с 
опазването на природната среда и живите 
организми.

насекоми, риби, 
земноводни, птици, 
влечуги, бозайници

Да се осъзнае, че съществува огромно разнообразие 
от живи организми и за да ги изучаваме, е необхо-
димо да ги познаваме и разделяме по групи.

сетивни органи: очи, 
уши, нос, език, кожа

Да се познава значението им за възприемане на 
околния свят.

Усвояването на тези понятия става в контекста на разнообразни дейности. Ученикът трябва 
да получи възможността да: разпознава и описва природни обекти и явления; използва научни назва-
ния; извършва наблюдения в училище и в домашни условия; извършва наблюдения на природни обек-
ти; изказва предположения; прави прости опити с тела и вещества; извършва наблюдения и опити с 
растения; събира и представя данни; прави изводи и заключения; разбира причинно-следствени връз-
ки; рисува и оцветява; задава въпроси; споделя опит по темата; работи с нагледни материали (кар-
тини, схеми, табла, хербарий); следва инструкции; работи в група; гледа видеофилми и мултимедий-
ни продукти по темата; играе ролеви и други дидактични игри.

Прави впечатление, че тези дейности напълно отговарят на стандартите за провеждане на 
ефективно екологично образование. Част от тях са насочени към развитие на научна грамотност, 
други дават възможност на децата да изразят своя опит и концепции, трети са насочени към пови-
шаване на интереса на учениците към природата и стимулиране на „усещането за чудо“. Всички те 
предполагат активно учене от страна на ученика.

За да се изгради цялостна картина на природата, от изключително значение е използването на 
междупредметните връзки в обучението. Учебната програма по „Човекът и природата“ предлага да 
се вплетат останалите учебни дисциплини в природонаучното обучение по следния начин [7, 8]: 

а) Български език и литература: обогатяване на речника; развитие на устната и писмената реч 
на учениците като средство за представяне на резултатите от проведени наблюдения, експеримен-
ти и собствени проучвания; изразяване на собствени идеи; представяне и възприемане на информа-
ция чрез различни форми – текстови, схематични, графични.

б) Човекът и обществото: посочване на характерни за населеното място на ученика проблеми 
за замърсяване на природната среда (водата и въздуха) и мерките за тяхното решаване; свързване на 
знанията за форми на земната повърхност в България, разпространение на растителността и жи-
вотните с изучаваното за видовете растения и животни и тяхната среда; развиване на уменията 
за описване, сравняване и анализиране; разбиране на грижата за чистотата на природната среда и ка-
то грижа за човешкото здраве и благополучие.

в) Математика: групиране и сравняване на обекти по определен признак; математични дейст-
вия с цели положителни числа; използване на единиците за маса (килограм) и за дължина (метър и сан-
тиметър).

г) Домашен бит и техника: работа с материали и изследване на техните свойства във връзка с 
различното им предназначение; безопасно използване на материали и инструменти.

д) Изобразително изкуство: рисуване на природни обекти.
Използването на дейности и ресурси от други области е предпоставка за реализиране на много-

перспективност, която от своя страна позволява всяка тема да бъде разгледана от „гледна точка 
на различни познавателни перспективи, които се допълват взаимно“ [5]. В същото време ученето се 
разнообразява, мотивацията на учениците се повишава, а учебно-възпитателният процес се изпъл-
ва с положителни емоции.

Учебната програма препоръчва учебното съдържание да се разгръща с помощта на разнообразни 
форми, методи и средства на обучение. Освен урока като основна организационна форма, важно мяс-
то заемат и екскурзиите сред природата, посещенията на музеи и зоопарк. Те дават възможност на 
учениците да наблюдават в естествен вид и среда различни природни обекти и явления, да възприе-
мат красотата и хармонията в природата, да я съпреживеят емоционално. Препоръчва се широката 
употреба на някои съвременни форми на работа, които стимулират познавателните способности 
на учениците: самостоятелна работа, работа с партньор и групово обучение. 

За качественото възприемане и осмисляне на учебната информация учителят следва да използ-
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ва не само словесни методи (беседа и дискусия), но също и научно-изследователски (наблюдение и екс-
перимент), практически (засаждане, грижи за растения и животни), игрови. Цялостното обучение 
трябва да бъде организирано така, че „да създава предпоставки за практическо приложение на зна-
нията и за развитието на познавателните, практическите, организационните и комуникативни-
те умения“ [8].

Учебните програми по „Човекът и природата“ за III и IV клас предоставят възможност да се раз-
гърнат трите компонента на екологичното образование: когнитивен, емоционален и действен. Те 
осигуряват пространство за проучване и съпреживяване на околната среда, за провеждане на множе-
ство дискусии на екологични теми; за проектни дейности, които да въвличат учениците в решава-
нето на екологични проблеми; за експерименти, които да повишат интереса на децата към околна-
та среда и да им помогнат да осъзнаят закономерностите в природата. Всичко това налага извода, 
че учебният предмет „Човекът и природата“ безспорно осигурява необходимата база за реализиране 
на качествено екологично образование.
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Мария Спасова Иванова
СОУ „Васил Левски“ гр. Русе

ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ, РЕАЛИЗИРАНО СЪС 
СРЕДСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Докладът описва един различен подход при възпитанието на подрастващите, а именно полово възпи-
тание, реализирано чрез средствата на ИКТ. Позовава се на разбирането, че традиционните методи са 
необходими, но недостатъчни в условията на съвременното образование. Позовавайки се на това е разра-
ботен и в настоящия доклад е разгледан мултимедиен продукт, създаден от ученици за ученици, в помощ 
на половото възпитание. Продуктът се интегрира със съдържанието на предмета Човекът и природата, 
Часът на класния ръководител и регламентираните и нерегламентирани педагогически ситуации по обра-
зователно направление Социална култура в подготвителна група. В доклада са разгледани и основните въ-
проси и насоки при работа с продукта в различните учебни часове.

1. Анатомия при мъжа и жената – полови белези
2. Развитие на плода по месеци
3. Мама, татко и аз – любов в семейството.
4. Какво ли ме чака навън? – дискусия /идентичност, взаимоотношения, живот/
5. Равнопоставеност – религия и националност.

1. Въведение
През последните години образованието се утвърди като една от темите с най-голямо общест-

вено значение. Все повече преобладава мнението за необходимостта от преструктуриране на цели-
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те на българското образование, с оглед новите изисквания на Европейския съюз. [6]
С навлизането на ИКТ в българското образование се въвеждат нови изисквания към учениците за 

придобиване на разнообразни умения, свързани с технологии. Това предполага притежаването на ос-
новни ИКТ умения като работа с компютър и управление на файлове, текстообработка, електрон-
ни таблици, бази от данни, презентации, информация и комуникация. Тези умения са официално при-
знати с документа ECDL- European Computer Driving License. [7] Те от своя страна налагат и разви-
ват други ИКТ умения. Това са умения, свързани с използване и прилагане на ИКТ в контекста на раз-
лични учебни предмети, т. нар. нетехническите умения, като решаване на конкретни задачи, работа 
по проект, в екип, информационни умения и умения за представяне на информация, при която уче-
никът играе централна роля, а учителят е по-скоро партньор на учениците при решаването на по-
сложни проблеми. Това е основано на разбирането, че главната ценност в образователната система 
е детето (ученикът). Интересите на останалите участници в образователния процес като учите-
ли, директори, автори на учебници и учебни помагала следва да бъдат подчинени на основаната цел – 
осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците. [4]

2. Представяне на идеята
Още в древността Ян Амос Коменски стига до извода, че не е сложно да разбереш преподавания в 

училище материал, ако е поднесен достъпно и забавно. И днес, в съвременното образование, този ме-
тод дава възможност за групово творчество и генериране на нови идеи, както и търсене на иноваци-
онни и нетрадиционни идеи и решения. [1] 

Тъй като в обучението по информационни технологии е широко застъпена екипната работа те-
зи методи намират приложение тук и днес. 

Работата в екип е съвместна дейност, в която се усвояват знания, формират се специфични 
умения и се изграждат компетенции, не само в една възрастова група, но и между различни такива. 
От своя страна това улеснява въвеждането на участниците в обмисляне на идеи, дискусии, прилага-
не на творчество и разработка на проекти.

Всичко това е подчинено и на идеите на Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българ-
ските училища чиято главна цел e ефективно използване на съвременните информационни и мрежо-
ви технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и 
въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. [4]

В СОУ „Васил Левски“, гр. Русе, по тази задача се работи от 1999 година, когато е създаден и обо-
рудван първият компютърен кабинет. Днес кабинетите са вече пет. В тях се обучават 1860 учени-
ци, подготвят се за много областни и национални състезания и конкурси. Съвместно с преподава-
телите се разработват електронни помагала, уроци и тестови системи, с използването на новите 
технологии. 

Мотивираните и целенасочени занимания с използването на ИКТ в училище (в задължителна-ЗП, 
задължително избираема-ЗИП и свободно избираема подготовка-СИП) би решил до известна сте-
пен проблема с прекалено дългия, често неконтролиран престой на децата пред домашния компютър. 
Рисковото сърфиране в интернет и безкритичното приемане и копиране на определени модели на 
поведение безспорно вълнуват и тревожат родители и учители, създават конфликти между поколе-
нията и пораждат спорове и дискусии.

Друг въпрос, предизвикващ неудобство в комуникирането между родители, учители и ученици 
е въпросът за половото възпитание и сексуална култура. Този проблем се появява още в началната 
училищна възраст с първите признаци на половото съзряване на подрастващите. Липсата на специ-
ализирани часове и организирани занимания по темата още повече засилват любопитството на де-
цата. Информация за това те търсят в интернет. 

2.1. Защо?
Изложеното по-горе ни мотивира да създадем мултимедиен продукт, даващ информация за най-

вълнуващия въпрос на подрастващите, а именно въпросът за половото възпитание, в частност „Ис-
тината за бебетата“. Така се стигна и до нашия проект – мултимедийно приложение, изцяло реали-
зирано от ученици за ученици. 

2.2. Кой?
Разработката на проекта е реализирана от екипи, включващи ученици от различни възрасти и 

институции – деца от подготвителна група „Иглика“ при ЦДГ „Иглика“, гр. Русе, ученици от нача-
лен курс и гимназисти от СОУ „Васил Левски“, гр. Русе. 
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2.3. Как?
Мултимедийното приложение е продукт, при който акцентът е поставен върху използването 

на подходящи информационни технологии за създаване на комплексно интерактивно приложение. 
Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. От съществено значение е ефек-
тивното използване на технологиите за реализация на потребителския интерфейс и графичното 
оформление, за да се създаде възможност за интерактивно взаимодействие с потребителя. [3] Об-
разователното мултимедийно приложение „Истината за бебетата“ е разработен с Photoshop CS4 
и FLASH CS4 с използване на Action Script. Звукът в приложението е записан и обработен със Sound 
Recorder. Работата беше разделена на няколко етапа:

1.  Идейно планиране;
2.  Събиране, сортиране и обработка на нужната информация;
3.  Проектиране и работа по отделни елементи;
4.  Създаване на краен продукт.
Идейното планиране дава основните насоки при проектирането и създаването на крайния про-

дукт. На този етап очертахме вида на проекта – мултимедийно приложение, и обособихме аудито-
рията, за която е предназначен – подрастващи между 6 и 10 години. 

На следващ етап събрахме и сортирахме нужната ни информация от книги и специализирани сай-
тове по темата, обработихме я и я сведохме до нивото на учащите. Подготовката на децата от 
предучилищна група започна с посещение на театрална постановка, свързана с тематиката. В проек-
тирането и създаването на отделните елементи взеха участие всички – деца и ученици. Най-малки-
те нарисуваха необходимите картини. Учениците от началните класове подбраха текстов матери-
ал и озвучиха приложението, а цялостното му изпълнение се осъществи от гимназистите.

Интерфейсът на продукта е съобразен с възрастовите особености на ползващите го. Началната 
страница представлява пролетна картина, елементите на която са активни бутони за навигация и 
управление. Навигацията е лесна и не изисква допълнителни инструкции. Използвана е пролетна кар-
тина, защото тя символизира зараждането на новото начало: разцъфването на цветята – раждане-
то, щъркелът – новината, слънцето – животът. 

Съдържанието е организирано на три нива – картини, думи-връзки и информация за продукта – 
автори, използвана литература. 

На ниво картини са използвани рисунките на малките деца и снимки от видеозон. Те „висят от 
облаците“. При преминаване с мишката върху тях те се променят , което подсказва, че нещо ще се 
случи ако се щракне върху тях. При активиране на връзката на екрана се появява „лист от тетрад-
ка“ с разказа на детето за неговото развитие. Това е направено така образно предвид възрастта на 
децата. Информацията е представена опростено, по-емоционално и по детски. Изложението е от 
името на героя. Така децата добиват реална представа за случващото се. Към една от снимките е до-
бавен бутон-писмо. При щракване с мишката върху бутона се отваря писмо от майката към неро-
деното й дете. Съдържанието му формира у подрастващите осъзнаване важността на зараждането 
на новия живот и се набляга на обичта на родителите към техните деца. 

Ниво думи-връзки е разположено в долната част на екрана. Всяка дума е прикрепена към цвете от 
пролетната градина. Когато се премине с мишката над него цветето разцъфтява и се разлюлява, кое-
то както и по-горе води до мисълта, че там ще се случи нещо при щракване с мишката. Включването 
на думи-връзки позволява на учениците да търсят по-задълбочена информация за даденото явление, 
като щракнат с мишката върху тях. На това ниво проблемът е представен по-задълбочено и изчер-
пателно. Подходящо е за учениците от начална училищна възраст. Разгледано е развитието на плода 
по месеци, което е обогатено и с разнообразен снимков материал. Текстът, съчетан със снимки под-
помага нагледно-образното мислене при децата и учениците от посочената възраст. 

За децата от подготвителна група, учениците, които все още не могат да четат и тези със СОП (со-
циални образователни потребности) е предвидено озвучаване на текста. Към всеки отделен текст сме 
прикрепили бутон, от който при щракване с мишката може да се възпроизведе визуализирания текст.

Разбирането от подрастващите на факта, че всички хора са равни, независимо от пол, религия и 
вероизповедание е представено във връзка „За нас“, където учениците представят себе си и своята 
работа по проекта и посочват, че всеки човек се ражда по този начин.

2.4. За кого?
Иновационният продукт е реализиран от ученици за ученици. Той е вид електронно обучение, ко-

ето е създадено, предназначено и апробирано за учащи на възраст от 6 до 10 години. [5]
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3. Използване на продукта
„Истината за бебетата“ се интегрира със съдържанието на предмета Човекът и природата, Ча-

сът на класния ръководител и регламентираните и нерегламентирани педагогически ситуации по яд-
ро Социална култура в подготвителна група. Подходящ е за обучение извън училище – дистанцион-
но обучение, обучение на български ученици в чужбина, както и на такива със СОП. С това решаваме 
и въпросът за правото на всеки за равен достъп до образование. [2], [4]

Една много важна особеност на мултимедията е интерактивността. Линейното представяне на 
информацията е подходящо за груповата форма на възприемането й, докато при диалоговите форми 
с използване на компютър и мултимедия се планират възможности за контрол и влияние върху пред-
ставянето на информацията, и включване на потребителя в представяното събитие. Важен момент 
при използване на мултимедийни продукти е планиране активността на потребителя т.е сам да изби-
ра варианти, да задава въпроси, да пробва, да греши, да търси допълнителна информация и т.н. Използ-
вайки продукта в различните часове от учебната програма учителят може да върви в няколко насоки.

3.1. Анатомия при мъжа и жената – полови белези.
Темата за половото развитие при мъжа и жената е залегната в два учебни часа в Човекът и при-

родата, IV-ти клас. Време напълно недостатъчно за това, още повече, че в него е включено и размно-
жаване и развитие на плода при човека. От друга страна притеснението на някои учители и в голя-
ма част на учениците води до пренебрегване на материала. Използването на продукта (1-4 страни-
ца) улеснява преподаването на материала и дискутиране по темата. Озвучеността на приложение-
то, детският глас, който децата и учениците чуват създава предпоставки за достъпност на тема-
та „откъде идват бебетата“. Това отпуска, предразполага и ученици и учители до спонтанна беседа 
по темата и съответно получаване на по-голям обем от знания.

3.2. Развитие на плода по месеци
Развитието на плода по месеци е представено в едно от нивата на приложението, а именно ни-

во думи-връзки. Разгледано е подробно развитието на плода през всеки един от месеците и е онагле-
дено с богат снимков материал. Обучаемите могат да видят как още в първия месец от развитието 
става делението на клетката от една – две – четири – и т.н. до „малката запетайка със сърце“. Го-
лям интерес за учениците представляват снимките от видеозон, където ясно се вижда всяка част 
от бъдещото бебе.

3.3. Мама, татко и аз – любов в семейството.
Любовта към ближния и семейството е много важна тема за децата, особено в периода на бързо-

то израстване и наченките на пубертета. Често те казват „Мама и татко не ме обичат“. И тук е 
мястото на учителите да помогнат – с разговори, беседи, дискусии. 

Използвайки продукта подрастващите осъзнават, че „децата се раждат от голямата любов на 
мама и татко“ и че „историята на едно раждане е история на една любов“, т.е. нужна е любов, за да 
има семейство и деца (страница 4). Мама и татко обичат своето дете още преди то да се е родило и 
го чакат с нетърпение (шести месец от развитието). Естествено и напълно нормално е всичко то-
ва да породи спорове и дискусии защо тогава има и деца по домовете. Това обяснява и по-горе изложе-
ното за активността на на потребителя – да задава въпроси, да греши, да търси допълнителна ин-
формация. Но в крайна сметка важно е детето да разбере, че трябва да живее реално с проблемите и 
радостите на семейството, да се ползва с доверие, за да може да се изявява и реализира, като знае, че 
винаги може да разчита на родителското одобрение и любов.

3.4. Какво ли ме чака навън? – дискусия /идентичност, взаимоотношения, живот/
Какво ли ме чака навън? – така завършва „Истината за бебета“. Една тема за дискусия, която мо-

же да тръгне в различна насока в зависимост от интересите на учениците и насоките на учителите 
– отношения между връстници, лично бъдеще, желана професия. Това може да бъде и тема за домаш-
на работа – описание на желаното бъдеще. 

3.5. Равнопоставеност – религия и националност
Темата може да се доразвие от факта, че всички деца по света, независимо от религия и национал-

ност, се създават и раждат по един и същ начин. Пример може да се даде с това, че в приложението се 
визуализиран снимки на бебето Ерхан, което по вероизповедание е мюсюлманин.

4. Изводи
Използване на средствата на ИКТ при половото възпитание на подрастващите е предизвика-

телство както за ученици, така и за учители. Липсата на информация и на системни организирани 



321

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

занимания мотивираха нашия екип за разработката на мултимедийно приложение „Истината за бе-
бетата“. 

Чрез работата по създаване и реализиране на проекта намерихме баланса между пълната свобода на 
действие от страна на ученика и пълното ръководство от страна на учителя. Преминаването през 
всички етапи при реализацията обогати учениците и надгради знанията и уменията им за използване 
на информационните технологии, придобити в задължителните часове по дисциплината. Участието 
на учениците в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии с разгледания инова-
ционен продукт и заслуженото първо място, с което се класираха за Национален кръг на олимпиадата, 
още повече ги стимулира и за разработката на други подобни проекти. От друга страна отличната 
рецензия дадена ни при участието в Международна конференция за електронно и дистанционно обуче-
ние – ELDE, проведена през април 2011 в град София е признание за добре свършена работа.

Продуктът улеснява процеса на преподаване и повишава ефективността на образователния и 
възпитателния процес. Използването на различни подходи и прийоми са гаранция за постигане на дъл-
готраен резултат. 

„Един чудесен продукт – много забавен и атрактивен! Въздействието върху учениците беше 
много голямо. Бяха по-задълбочени и активни в час, постоянно взимаха участие и изказваха мнение, 
дискутираха по отделните теми. Придобитите знания останаха трайни.“ – Стефка Манева – нача-
лен учител в СОУ „Васил Левски“

„Този продукт по безспорен начин доказва, че информационните технологии намират място и прило-
жение в образователно-възпитателната работа в предучилищна възраст и в частност в подготвителна 
група. Спомага за обогатяване половата култура и възпитание на малките деца и дава начални, но научно 
достоверни и правдиви знания за възпроизводството на човека. Изполвайки го в ситуациите, децата раз-
браха, че няма „срамни и неудобни“ въпроси. Не на последно място – това бе и школа за родителите им.“ – 
Людмила Атанасова – учител в подготвителна група „Иглика“ при ЦДГ „Иглика“, Русе.
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Недка Стоянова Стойчева
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ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ В УРОКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ II КЛАС

Материалът съдържа описание на авторски игрови техники, използвани в часовете по Околен свят – 
II клас. Техниките съдържат елементи от различни видове дидактични игри. Използването им цели да на-
прави урока интересен, а учението – забавление.

Според Пирамидата на учене [ 7 ],предложена преди повече от половин век от американския екс-
перт Едгар Дейл, „запомняме 90% от това, което казваме и правим – чрез правене на нещо или чрез си-
мулация на правене на нещо реално“.

Чувам нещо и го забравям,
виждам го и си го спомням.

правя го и го разбирам.
 Китайска поговорка
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Тъй като „ученето е като хоризонта-няма край“, отговорността на учителя е да насърчава де-
цата да учат, като им помага да реализират увлекателни, интересни, разнообразни дейности без да 
ограничава естествения им стремеж към опознаване на заобикалящия ги свят.

„Учене чрез правене“ – този израз въвежда като лайтмотив на философията на възпитанието 
Джон Деуей – радетел на реформаторската педагогика още в началото на XX век. Малко по-рано, в 
края на IX век в САЩ е основан първият детски музей. А след падането на Берлинската стена едно го-
лямо празно фабрично хале в Източен Берлин се превръща в първия европейски детски музей. [ 4 ] Днес 
в Европа функционират около 300 детски музея. По своята организация детските музеи се различа-
ват коренно от традиционните. В тях не господства тишината, няма експонати, затворени зад 
стъклени витрини. Няма уредници, които авторитетно да обясняват кое какво е.

Детските музеи са царство на деца изследователи. В тях не става въпрос за събиране, съхранява-
не и представяне на обекти, а за дейностноориентирано обогатяване чрез различни „изложбени те-
ми“, които имат значение за децата.

Същността на това детско царство е „учене чрез правене“, а това е пътят, по който деца-
та най-добре се развиват и напредват; усещат, схващат, осмислят зависимости; намират решения. 
Детският музей има претенция да отговаря на естествения стремеж на подрастващите да опозна-
ват света. Той откликва на това изконно право, предоставяйки възможност на малкия човек, заоби-
колен от своите връстници и подкрепян от възрастните, да преоткрива света.

А не е ли това най-голямата цел на днешното образование?
Как да превърнем училището и класната стая в един малък детски музей, в центъра на който да 

са децата-въодушевени, търсещи, мислещи и удовлетворени от своята дейност. Теоретично отго-
ворът е ясен – като ги подкрепяме, насърчаваме, направляваме и не ги лишаваме от радостта да от-
криват късче по късче своите истини за света.

Тези благородни стремления всеки учител реализира според своето светоусвещане, житейски и 
професионални нагласи, знания, умения, любов към професията и децата и най – вече с желание.

За да стане урокът по Околен свят част от лабиринта на един мини детски музей, учителят 
трябва да го адаптира към любимите детски дейности – игра, забавление, откривателства. Той е 
знаещият възрастен, на когото се пада отговорността да освободи възпитаниците си от детски-
те емоционални бариери (страхове) от: съучениците-ако сгреши, ще изгуби авторитет сред детска-
та общност; от учителя – ако не знае – ще го разочарова; от родителите – ако получи слаба оцен-
ка, да не би да спрат да го обичат, да го лишат от нещо любимо... А учителят трябва да се освободи 
от своите страхове, че, задоволявайки любопитството и моментния интерес на учениците, може 
в рамките на конкретния учебен час да не съумее да изпълни ДОИ, с които е длъжен да се съобразява.

Разковничето на педагогическото майстворство е точно там – в пресечната точка между изис-
кванията според нормативните документи и работата от звънец до звънец от една страна и уме-
нието на учителя да удовлетворява желанието на детето да учи“ следвайки любопитството си на-
всякъде и добавяйки към своя модел на реалността каквото му трябва и за каквото би могло да наме-
ри място и отхвърляйки без чувство за вина всичко ненужно. Така детето расте и на знания, и на лю-
бов към ученето, и на способност за учене.“ [ 6 ]

В часа по Околен свят е най-лесно да се съхрани желанието на детето да чуе, да види и научи нещо 
ново и най-бързо се преодолява съпротивата му да направи това точно тук и сега. Звънецът е пре-
къснал свободните му занимания и то трябва да се настрои за друг вид дейност – задължителна. При 
второкласниците това става безболезнено,ако предстои час по ФВС, Домашен бит и техника, Изоб-
разително изкуство, Музика.

С урока по Околен свят учителят с лекота може да превърне императивното „трябва“ в добро-
волното „искам“ чрез различни игрови техники.

„Свободата произтича от същността на играта.“ [ 2 ] Когато учителят каже на малките си 
ученици:“Хайде да играем!“, те трябва да чувстват, че той не е над и срещу тях, а да го възприемат 
като равен. Педагогът знае, че има цел, децата също усещат това и само спечеленото детско доверие 
може да ги накара да му „позволят“ да „играе“ с тях.

„Между двата полюса – игра и неигра са игроподобните педагогически форми“.[ 2 ]
В урока по Околен свят във втори клас игровите техники помагат на учителя за плавно и инте-

ресно поставяне на темата. Те създават настроение, подсказват на децата какво им предстои, мо-
тивират ги за работа и не на последно място-чрез тях децата се забавляват. Техниките съдържат 
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елементи от различни видове игри. На ролевата игра те приличат по това, че на децата се предос-
тавя възможнист за кратко време да се превъплътят в различни роли. На подвижните игри – по то-
ва, че, влизайки в роли, те извършват специфични за персонажите движения. Звукоподражателните 
елементи на игровите техники най-много ги доближават до същинската „самоопредляща и самодос-
татъчна същност на играта“. [ 2 ]

Техниките се реализират чрез кратки авторски текстови форми. Разчита се на въздействието 
на мелодичността на езика. Изказът е близък до свежестта на детското говорене, римата прави те-
кста благозвучен и приятен. В края на повечето текстове децата отгатват дума. За учителя тя е 
целта – да стигне по вълнуващ за малчуганите начин до въвъждане на темата на урока, да предизви-
ка интерес и да ги мотивира за същинската работа в часа.

За въвеждане на темата „България-нашата родина“ в час по Околен свят – II клас успешно е из-
ползвана предложената техника:

Високо, високо в небето
със самолет лети детето.
Лети, лети и наблюдава,
на хубости се наслаждава.
Треви, храсти, дървета.
Морето се синее,
в небето птица се рее.
Гордо се издигат планини,
зеленеят тучни равнини.
Дървета, храсти, треви.
В селцата китни
агънца блеят,
петлета кукуригат,
кравички мучат.
в градове големи
автобуси, тролейбуси и коли фучат.
Светофари мигат,
примамват ни реклами.
Лети високо във небето
със самолет сребрист детето.
Лети и се наслаждава
и все по-гордо става
с прекрасната като градина
мила наша............. .

Децата за кратко време влизат в различни роли: „летят“ като самолет; наблюдавт, засланяйки 
очи с ръка, или имитирайки гледане с бинокъл; правят движение с ръка като летяща птица. Особено 
приятно е пресъздавнето на „езика“ на животните. Не по-малко вълнуващо за тях е да „управляват“ 
различни превозни средства, да „пръскат“ светлина от светофара, да примамват с пръстче като ре-
клама...Показват и познанията си за етажността на различните видове растения: треви – най-ни-
ски, затова децата клякат; тъй като храстите са по-високи от тревистите растения, децата де-
монстрират това (полуклекнали и с разперени встрани и нагоре ръце); за най-високите представи-
тели на растителния свят децата са изправени, с ръце,сключени над главата, за да „оформят“ кра-
сивата корона на дървото. Децата трябва да внимават, защото тези три думи не се повтарят по-
късно в същата последователност.

Познанията им за думи рими от часовете по Български език и литература и сюжетната линия на 
игровата техника им помага да отгатнат думата „родина“.

Техники, конструирани по същия модел помагат на учителя и в други моменти на урока:
  За разпределяне на децата на случаен принцип за работа по групи. В стихотворна форма, след-

вайки подходяща вълнуваща сюжетна линия, при тази техника се повтарят многократно тол-
кова думи, на колкото групи иска да раздели учителят децата. Тук наготово може да се използ-
ва и техниката: „Дядо, баба, внучка, каручка“.
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  За туширане на творческия шум преди представяне на резултатите от груповата работа. В 
такива случаи удоволствието за учителя е най-голямо, защото има възможност да импрови-
зира според ситуацията.

  За оценка на работата на класа като цяло и на отделни ученици.
  За подготовка за работа по метода на де Боно „Шестте мислещи шапки“. Работата по този 

метод е доста трудна за второкласниците, но пък им предоставя възможност по атрактивен 
начин да се занимават с научнопопулярен текст. А игровата техника съдейства за създаване на 
подходящо настроение. 

  За самооценка. Най-интересен за учителя е този момент. Давайки по атрактивен начин въз-
можност на учениците сами да оценят своята работа, педагогът за сетен път разбира колко 
много имаме да учим ние, възрастните, от децата. Малкият човек феноменално съчетава само-
критичност със снизхождение и себеопрощаване.

Вместо: „Какво научихме този час?“ например в края на часа, посветен на промените в живата 
природа, може да се използва следната техника: 

Навън е чудна зима бяла.
Отдавна Меца е заспала.
Щъркел из полето крачи.
Гладен гарван грачи, грачи.
Врабчо чик-чирика до комина.
Ежко Бежко бързо мина
покрй ябълката разцъфтяла...
Навън е чудна зима бяла.

Вече е ясно на кои думи трябва да се обърне внимание.За Меца, гарвана и Ежко е лесно – остава са-
мо децата да се превъплътят в ролите и това те правят с удоволствие и без да е нужно „режисир-
не“. А дали ще „тракат с клюн“ като щъркел? Налага ли се да пресъздават походката на таралежа? Ще 
„образуват“ ли красивата корона на цъфналото дръвче? Така по атрактивен начин учителят прове-
рява знанията на своите ученици, а игровата техника поддържа будно вниманието им и в последни-
те минути на часа.

И ако някой мисли, че това са само римушки, то нека си вземе назаем малко от детското въобра-
жение и ще разбере, че от кратките стихотворни форми стават чудесни интерактивни техники.

Игровите техники поддържат интереса, позволяват на детето да се забавлява, а защо не и да се 
поглези. Няма нищо вредно, щом дозата е умерена.

Игровите техники са една сериозна крачка към „Учение чрез забавление“, а също така съдържат 
елементи от Дидактическата анимация [ 1 ].

Според Хорс Опашовски (цитиран от Филип Петров) не е изключено човек да използва свободно-
то време, за да учи и/или работи. За този учен, наречен „мистър Бъдеще“, „свободно“ е времето, кое-
то не е наситено с професионална или учебна принуда, т.е. времето на човек трябва да се раздeля на 
„принудително заето“ и свободно.[ 5 ]

Отговорност на учителя е да направи така, че работата в часовете да прилича все по-малко на 
„принудително заето“ и все повече на свободно време. А това, пак според Опашовски, може да се по-
стигне чрез „създаване на положителни емоции, породени от участието им (на учениците) в атрак-
тивни и занимателни дейности.

Предложените техники са крачка към реализирането на „учене чрез вдъхновяване, окуражаване, 
насърчаване, т.е. учене-наситено с жизненост и ентусиазъм.“[ 5 ] 
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ОПОЗНАЙ ПРИРОДАТА – ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО

Докладът разглежда две възможности за използване и интегриране на информационните технологии при въз-
приемане на една и съща тема „Кръговрат на водата“ в 3 клас по учебния предмет Човекът и природата. Една-
та възможност е да се интегрират информационните технологии в учебния час. Целта е всеки ученик да рабо-
ти самостоятелно на компютър. По този начин ученикът е активен и пряк участник в учебно-възпитателния 
процес. Проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение е другата възможност за реализиране на темата. 
Проектът се осъществява в 4 учебни часа, в 3 етапа: организационен етап, оперативен етап и продуктивен етап.

След приключване на дългия процес на въвеждане на информационните технологии в българското 
училище от пети до осми клас, все по-често се наблюдава навлизането и използването им и в начал-
ното училище. Желанието и мотивацията за работа с новите технологии се предава от учители-
те на малките ученици. Те ги използват като средство за разнообразяване на учебната среда, за раз-
витие на способностите на учениците, за неусетното им приобщаване към информационната сре-
да и придобиване на знания и умения за приложението на специализирани софтуерни продукти в оп-
ределена учебна ситуация, за постигане на определени цели и задачи – самостоятелно или групово.

Според Паперт компютърът, във всички свои собствени форми на проявяване, дава на прогресив-
ните учители и специалисти в образованието инструменти, които могат да доведат до качестве-
ни промени в образованието [3]. Новите технологии са средство за развитие на логическото и твор-
ческото мислене на учениците. 

Обществото, в което се развиват нашите деца, налага стил на работа и живот в една техноло-
гично богата среда. С всяка изминала година броят на учители и родители, които се убедени, че уче-
ниците трябва да получават систематизирани знания за работа с информационни и комуникацион-
ни средства във все по-ранна възраст, се увеличава [1]. Това е една мотивираща причина за учителя да 
владее и използва в пряката си работа информационните и комуникационните средства. 

Учебният предмет „Човекът и природата“ е включен в културно – образователната област 
„Природни науки и екология“. Той изгражда основни представи за обектите и явленията от нежива-
та и живата природа, за човека като част от нея. Чрез учебния предмет се поставя основа за изуча-
ване на биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда в 
прогимназиалния етап на основната училищна степен.

Целта на обучението по учебния предмет „Човекът и природата“ е:
  Изграждане на нови представи за обектите и явленията в живата и неживата природа на база-

та на техния опит и наблюдения.
  Задоволяване интереса на учениците и потребността от знания за заобикалящата ги природ-

на среда и умение да се ориентират в нея.
  Формиране на отношение към природата – интерес, непредубеденост, критичност и любозна-

телност.
  Формиране на познавателни и практически умения – сравняване, измерване, дефиниране, из-

ползване на различни източници на информация за затвърдяване и разширяване на знанията им 
за живата и неживата природа. [4]

Използването на информационни технологии в учебни часове цели да приобщи малките ученици 
към компютърната култура, която се явява съществена част от съвременната техническа култу-
ра на човек. По този начин учениците разбират, че компютърът не е само средство за игра и забавле-
ние, а че чрез него могат да усвояват, разширяват или проверяват знанията. 
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Обучението чрез използване на информационните технологии създава познавателни умения у 
ученика. Развива умение за търсена на информация и натрупване на знания. Дава възможност на уче-
ника да изпитва удовлетвореност от процеса на обучение. Търсенето на по-рационални методи, пох-
вати и средства на обучение по някои теми от учебното съдържание, липсата на нагледни материа-
ли и наличието на оборудвани компютърни кабинети във всяко училище дава възможност на българ-
ските учители – новатори, да използват информационните технологии като средство за обучение.

Прилагането на ИТ намира приложение във всички видове уроци:
  за усвояване на нови знания;
  за обобщаване и систематизиране на знанията;
  за прилагане на знания и умения;
  за контрол и оценка.

Могат да бъдат използвани и в различи части на урока – в началото за актуализиране на стари 
знания, в основната част за възприемане и осъзнаване на новия материал или в края на часа за получа-
ване на обратна информация за усвоеното учебно съдържание.

Интегрирането на информационните технологии в учебни часове може да се осъществи чрез:
1. Използване на мултимедийни уроци (намират приложение от I-IV кл.) 
Всеки ученик работи индивидуално на компютър или учителят презентира учебното съдържа-

ние чрез мултимедиен проектор. Това е един интерактивен начин за преподаване на учебния мате-
риал с лесна навигация, с която учениците се справят самостоятелно без да изпитват затруднение. 
Такива уроци са достъпни, динамични, а за учениците имат занимателен характер. Позволяват чрез 
игра да се усвоят знания, умения и навици, което е присъщо за тяхната възраст.

2. Използване на Интернет (намира приложение в III-IVкл.)
Учениците придобиват знания и умение за използване на световната компютърна мрежа Интер-

нет за комуникация и обмен на информация. Така те се запознават с един нов аспект на използването 
на информационните технологии, като мощно средство за комуникация, осигуряващ бърз и неогра-
ничен достъп до различни данни. Децата се приучват да използват безопасно тази среда, придобиват 
умение за търсене на информация и усвояване на знания. Разбират, че с помощта на компютъра лес-
но и бързо могат да откриват и обработват информация. При използване на Интернет в учебните 
часове могат да се използват различни организационни форми, съобразени с индивидуалните особено-
сти и възможностите на учениците.

3. Организиране на самостоятелна работа на учениците по нов нетрадиционен начин (намира 
приложение в I-IVкл.). Подготвена така самостоятелната работа е по-достъпна и лесна за изпълне-
ние от учениците. Тук изпитващият учител е заместен от компютъра и учениците са много по-
мотивирани.

4. Използване на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение (намира приложение в I-
IVкл.). Първите успешно апробирани проекти са реализирани в гр. Бургас в ОУ „Антон Страшими-
ров“ и НБУ „Михаил Лъкатник“. „Основни акценти при реализиране на Модела са проектно-ориенти-
рано обучение, използване на интердисциплинарен подход, екипна работа, формиране на умения за ре-
флексия и самооценяване. Работата по модела се базира на проекти, които покриват теми от учеб-
ното съдържание и предвиждат дейности, изискващи използване на информационна техника и тех-
нологии. В основата на модела стои разработка на проекти. Реализацията на всеки от учебните про-
екти преминава през три етапа – организационен, оперативен и продуктивен.[1]

От казаното, дотук става ясно, че използването на информационните технологии са едно добро 
средство за подобряване качеството на обучението, което спестява и улеснява работата на учите-
ля в учебния час.

Докладът разглежда две възможности за използване и интегриране на информационните техно-
логии при разглеждане на една и съща тема „Кръговрат на водата“ в 3 клас по учебния предмет човек 
и природа. 

Едната възможност е да се интегрират информационните технологии в учебния час. Целта е 
всеки ученик да работи самостоятелно на компютър. По този начин ученикът е активен и пряк 
участник в учебно-възпитателния процес.

Преподаването на природните процеси и явления до известна степен затрудняват учители и 
ученици. Едно визуално представяне на водния цикъл в природа улеснява възприемането и осмисляне-
то му. Информационните технологии ни дават възможност да го разгледаме в части (Фигура 1). Уче-
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ниците проследяват преминаването на водата от едно агрегатно състояние в друго. Те сами стигат 
до извода как се извършва и кои са причините за кръговрата в природата.

 

 

Фигура 1. Частите на водния цикъл

Предлагам примерна разработка на урок за нови знания:
Тема: Кръговрат на водата 
Вид на урока: за нови знания
Цели:
1. Развитие на познавателни и комуникативни умения у учениците.
 2. Развитие на интерес към явленията и процесите в неживата природа.
3. Придобиване на знания за значението и разпространението на водата в природата и премина-

ването и от едно състояние в друго.
Понятия: 
нови понятия – кръговрат на водата, облаци, валежи
за разширяване и затвърдяване – дъжд, сняг, град
Методи: нагледни, словесни, практически (упражнение), интерактивни
Междупредметна връзка: български език и литература, музика, изобразително изкуство, човек и 

общество, ИТ 
Нагледни средства: презентация, табло за свойствата на водата, учебник, природен календар
Форми на работа: фронтална, индивидуална и групова
Очаквани резултати:
Ученикът трябва да:
1. Да проследява и обяснява по схема кръговрата на водата в природата;
2. Да разпознава и описва природните процеси (валеж – дъжд, сняг, град);
3. Да разбира значението на валежите за растенията;
4. Да разбира причинно – следствените връзки между температурните промени и видовете валежи.
ХОД НА УРОКА
I. Актуализиране на стари знания: (чрез асоциативен метод)
II. Проверка на домашната работа 
III. Мотивирано поставяне на темата (презентация – слайд1)
Учениците трябва да осъзнаят, че водата е дар от природата. Човекът растенията и живот-

ните, които живеят на сушата, в реките и езерата имат нужда от чиста вода. Водата на нашата 
планета заема по-голямо място от сушата, но за съжаление много малка част от водата на сушата е 
прясна и чиста. Затова е важно да опазваме чистотата на вода и да знаем какво се случва с нея в при-
родата, защото без чиста вода животът на хората, растенията и животните е немислим, както и 
ако угасне слънцето.

IV. Поставяне на темата (презентация – 2 слайд) 
Учениците разглеждат картата на България, като се коментира какви видове водни басейни има 

в нашата родина. Кои от тях се използват за нуждите на растенията, животните  и хората. 
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Учителят поставя по групи проблемни въпроси, към които ще се върне в края на часа.
I група: „Защо не пресъхват поточетата и реките?“
II група: „ Защо наричат водната капчица „Вечната пътничка“?
Третият слайд в презентацията е основен. Учениците с кликане на мишката (под инструкции-

те на учителя) проследяват отделните етапи. Беседата при проследяване водния цикъл е помощна 
за получаване на обратна информация за усвояването на новите знания. Отделно се разглежда изпа-
рението на водата, като се обръща внимание, че най-голямо количество вода се изпарява от океани-
те и моретата, но вода се изпарява и от по-малките водни басейни, а също от почвата, растенията, 
животните и хората. Отбелязва се, че веществата, които са били разтворени във водата, не се из-
паряват. Затова при изпарение водата се пречиства и водата в облаците, дъждовните капки и сне-
жинките е чиста. Всеки ученик самостоятелно ръководи и наблюдава втечняването на водните па-
ри и стига до извода, че при охлаждане водните пари се втечняват и образуват облаци. Малките кап-
ки могат да се слеят в по-големи и да паднат като дъжд. Водата се влива обратно в морето, откъде-
то пак ще се изпари – кръговратът продължава.

За осмисляне на новите знанията се използва отново презентация (слайд 4). На   фона на популярна 
детска песен „Шаро и първият сняг“, учениците наблюдават втори кръговрат с валеж от сняг. По-
ставя им се задача след проследяването му да го опишат като използват думите: изпарение, втечня-
ване, замръзване и топене. Търсят се прилики и разлики между двата кръговрата. 

Фигура 3. Кръговрат на водата

За първоначално затвърдяване на новите знания учениците разглеждат рисунката в учебника 
(Фигура 3). Стигат до извода, че в кръговрата може да има валеж от дъжд в ниските части – равнини 
и низини, а високо в планините където е студено валежът от дъжд преминава в сняг.

Природен календар и илюстрации на годишните времена могат да се използват за затвърдяване 
на знанията на учениците от първи и втори клас за различните валежи през различните сезони и се 
въвежда новото понятие – валеж. Работата за видовете валежи може да се осъществи индивидуал-
но или групово.

За получаване на обратна информация за усвояване на новото учебно съдържание учителят връ-
ща учениците към въпросите поставени в началото на часа, на които те отговарят. Въпросите, ко-
ито са представени към урока в учебника са изнесени в презентация. Децата трябва да изберат ве-
рния отговор на всеки от тях. В следващото упражнение попълва шаблон на MS Word (Фигура 4), в 
който подреждат отделните етапи в кръговрата, след което го разпечатват. 

Фигура 4. Шаблон
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V. Поставяне на домашна работа
Домашна работа се поставя диференцирано. Една от задачите е за всички ученици, а втората за-

дача е съобразена с интересите и възможностите на учениците:
I група – Да прочетат в Интернет комикс за „Пътешествието на Капчо и Капчица“
II група – Да нарисуват рисунка, в която е изобразен кръговрата на водата.
III група – Да изрежат снежинки с различна форма, с които ще украсят класната си стая.
VI. Преценка на часа
Същата тема „Кръговрат на водата може да се реализира чрез използване проектно-ориентира-

но интердисциплинарно обучение. Проектът се осъществява в 4 учебни часа и преминава през 3 ета-
па: организационен етап, оперативен етап и продуктивен етап.

„Кръговрат на водата“ е образователен проект, в който учениците прилагат вече придобити 
знания, за да могат да проследяват и представят по различни начини водния цикъл и да обясняват 
значението му за живота на Земята. Учениците имат възможност да разширят знанията си за ви-
довете валежи, да ги сравняват и анализират.

Целта на проекта е да се развиват познавателните и комуникативните умения на учениците, да 
развива у тях интерес към явленията и процесите в неживата природа, да придобиват знания за зна-
чението и разпространението на водата в природата и причините за преминаването и от едно със-
тояние в друго, да развива умение за работа в екип и екологично възпитание. 

Използавенито на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение допринася за усвояване 
на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание по информационни технологии 
за III клас и предлага възможност за интегриране на знания от различни учебно-предметни области. 

Реализацията на проекта се осъществява на 3 етапа:
1. Организационен етап – Учителят въвежда учениците в темата на проекта, запознава ги с пла-

на за работа и се сформират екипите. Класът се разделя на три екипа, като всеки получава различ-
на задача във всеки учебен час ( при възможност екипите могат да се разменят местата на екипите, 
ако учениците успеят да се справят със задачата в рамките на 20 минути). Екип 1 се състои от уче-
ниците, които посещават ЗИП информационни технологии, останалите ученици образуват Екип 2 
и Екип 3.

2. Оперативен етап – в него се извършват основните дейности при реализирането на проекта. В 
този етап учениците работят по съответни задачи:

1 час 
Учителят обяснява и представя кръговрата на водата в природата, след което поставя и след-

ните задачи:
Екип 1 – С помощта на учебника и предварително подготвени работни листи от учителя, уче-

ниците създават презентация от два слайда, на които се изобразява кръговрата на водата, но с раз-
лични видове валежи (Фигура 6). 

Фигура 6. Работа с компютър

Екип 2 – Откриват и поставят липсващите думи в картина, която описва кръговрата на вода-
та, а на гърба на листа описват отделните му етапи.

Екип 3 – Веки ученик от екипа трябва да създаде флаш карта, на която от едната страна е напи-
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сано наименованието на даден вид валеж и те трябва да го илюстрират с подходящ символ и да напи-
шат описание, което характеризира дадения валеж на база собствен опит и наблюдение.

2 и 3 час
Екип 1 – Задачата на този екип е творческа, с екологична насоченост (Фигура 7). С различни от-

падъчни материали (парчета плат, памук, найлонови торбички, балони, найлонови опаковки, прежда 
и др.) и с помощта на различни техники учениците изобразяват кръговрата на водата.

Фигура 7. Екипна работа

Екип 2 – Всеки ученик създава страничка от книжката за видовете валежи. За целта е необходимо 
използването на Интернет за търсене на информация и картини. При реализирането на тази задача, 
учениците затвърдяват знанията си за работа с програмата MS Word. Чрез демонстрация на учите-
ля представя на учениците различни начини за вмъкване на картина в текст и нейното разположение 
в текста. Затвърдяват се уменията им за търсене на информация в Интернет. 

Екип 3 – Набират, дописват откъс от приказката „Приказка за водната капчица от Лъчезар 
Станчев, форматират текста по указания на учителя или вмъкват подходящи картинки.

3. Продуктивен етап – учениците представян своето крайни продукти – представяне на елек-
тронен продукт и книжки с видовете валежи и приказка за кръговрата на водата.

4 час 
Учениците представят своите продукти пред съучениците си, а за награда получават тест с 

Multiple-Mouse (Фигура 8).

 

 

Фигура 8. Крайни продукти
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В заключение бих казала, че използването на информационните технологии и интегрирането им 
в час, в умерена степен, развиват творческото мислене на учениците, поставят ги в нетрадицион-
на среда на работа, дават им възможност да бъдат активни участници в обучението.

Учителят е този, който разкрива света в детските очи. Затова сме длъжни да търсим разноо-
бразни методи, средства и форми на организация в обучението. Така ще поддържаме интереса, любо-
знателността и желанието на малкия ученик за придобиване на знания, умения и навици.

Литература:
1.  Манев, Кр. и др. Информационни технологии. Ръководство за потребителя, изд. „Изкуства“, 

2008
2.  Папанчева, Р. и Димитрова, Кр. Възможности за интегриране на информационните техноло-

гии във втори клас чрез използване на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение
3.  Papert, S., The children’s machine Rethinking school in the oge of computer; New York: Basic Books, 1993
4.  Учебни програми за задължителна подготовка – I, II, III, IV клас, МОН, С., 2004

Аничка Георгиева Петкова1, Росица Спасова Георгиева2

1 ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин
2 СОУ „Крум Попов“ гр. Левски

MICROSOFT MOUSE MISCHIEF В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ ВЪВ 2. КЛАС

Учебният проект „Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас“ е част от отворени-
я проект „Електронната книга на учителя“, с автори доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира Дими-
трова и е реализиран от Сдружение „Образование и технологии“, с подкрепата на Майкрософт – Българи-
я. Участници в проекта са учениците от 2 а клас на ОУ „Иван Вазов“, град Видин и учениците от 2 а клас 
на СОУ „Крум Попов“, град Левски. Работата по проекта е насочена към създаване на мултимедийни уро-
ци по учебния предмет Околен свят, включване на тест с Microsoft Mischief и реализирането им с ученици-
те от двата класа. 

Разработени са всички 11 учебни теми от раздел „Природата и човекът“ от учебника по Околен свят 
за 2 клас. Всяка тема, включена в проекта, съдържа описание на урока, учебна презентация с тест и видео-
клип от проведения урок. Учебният проект „Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас“ 
завършва с презентиране пред родители и гости в края на учебната година в двете училища и раздаване на 
сертификати за участие. 

Необходимостта от интегрирането на технологиите в образователно-възпитателната рабо-
та е дискутирана от мно го педагози. Според нас използване на Microsoft Mouse Mischief е един много 
ефективен начин за качествено интегриране на технологиите. В предложението на Сдружение „Об-
разование и технологии“ за създаване на електрона книга на учителя [8] се включихме като екип – уче-
ниците от 2а клас при ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин и учениците от 2а клас при СОУ „Крум Попов“, гр. 
Левски. Разработихме 11 теми от учебното съдържание по Околен свят за 2 клас. 

Спряхме се на часовете по „Околен свят“, защото тук, спецификата на предмета и широката му 
интегративност с много научни области, дава възможност на компютърната техника да разгърне 
качествено своите възможности за целите на обучението, може да се твърди, че класическото пре-
подаване на природонаучните знания в училище днес се нуждае от осъвременяване и онагледяване. Именно, 
поради това, в дискусиите по проблемите на образованието все по-често основна отправна точка става 
необходимостта от очертаване на нови образователни подходи и стратегии, съответстващи на нова-
та образователна ситуация [2].

В нашата работа при реализиране на идеите ни, се старахме точно това – да създадем качестве-
но нова и ефективна образователна ситуация. Като цяло, компютърът може да ни помогне да изгра-
дим по-пълноценни и разнообразни, детски концепции за природата.

В часовете по „Околен свят“ с помощта на компютъра, сложните, трудни и понякога абстракт-
ни понятия, могат да бъдат онагледени богато, да станат достъпни и лесни за възприемане, а наглед-
ността е едно от най-важните условия за качествено възприемане на новите понятия [4]. Обуче-



332

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

нието по предметите, „Околен свят“ и „Чове кът и природата“ е немислимо без съблюдаване на 
принципа за нагледност. Нагледността е задължително условие, тъй като тези учебни дисци-
плини дават комплекс от знания за приро дата, част от които са сложни и твърде абстракт-
ни, а това изисква онагледяване на учебната информация [7]. От друга страна, „онагледяване-
то на всички изучавани обекти и явления е необходимо условие за преодоляване на формализма 
в обучението“ [1].

Microsoft Mouse Mischief дава възможност на обучавания да манипулира обектите, които наблю-
дава или изследва, да проверява знанията си, ефективно да се учи да решава тестове. Това нагледно, 
живо, образно взаимодействие, особено в ранна училищна възраст с различни обекти от заобикаля-
щия детето свят, да разшири неподозирано представите за движение, време, пространство и т.н. 
Така абстрактни за децата понятия – като смяната на сезоните, денонощието, въртенето на земя-
та около слънцето, живата и нежива природа и пр. – могат да станат достъпни, разбираеми, ясни за 
възприемане. Под формата на игра чрез компютърните модели и анимациите, ще се изградят и меха-
низми за предвиждане на процесите, което при класическите форми на преподаване – колкото и бога-
то да е онагледяването – е невъзможно [5]. 

Технологиите повишават атрактивността в обучението и мотивират за учебният труд. Ка-
то цяло, чрез този нов подход на работа мотивира дейността на учениците, което е гаранция за ка-
чествен и резултатен учебен процес.

Това са само малка част от предимствата, но напълно достатъчни, за да детерминират отново 
иновационната му същност в процеса на обучение и преподаване.

Учебното съдържание по „Околен свят“, „има за цел формиране на първоначални представи и по-
нятия за природната среда“ [7]. По време на работа с разработените за електронната книга на учи-
теля уроци, сме се старали да разгърнем учебното съдържание с помощта на разнообразни форми и 
средства на обучение. Учениците вземаха участие в разнообразни дейности, „което позволява въз-
приемането на учебната информация“ [5]. Във връзка с отделните тематични кръгове освен беседа-
та, сме използвали наблюдението, разнообразни експерименти, „което е условие за съчетаване на те-
орията с практиката“ [3]. Учениците наблюдават обекти и явления, изразяват личното си отно-
шение, рисуват, участват в ролеви и дидактични игри, извършват разнообразни практически дей-
ности, описват, обекти, сравняват, групират, посочват връзки и зависимости, проучват различна 
източници на информация, оформят и представят придобитата информация.

С казаното до тук се опитваме да изразим нашето дълбоко убеждение, че компютърните и ин-
формационни технологии са не само един съвременен образователен елемент. Те допълват, разноо-
бразяват, осъвременяват, мотивират урока, без да заместват традиционните методи и похвати 
на предмета „Околен свят“ във 2 клас. 

От 32 учебни теми за годината сме разработили и провели 11, дейността извършвана на ком-
пютър е само съпътстваща опитите, наблюденията, евристичните дискусии, наблюденията, ра-
ботата с учебника и учебната тетрадка и другите форми и методи в часа. Екскурзиите и наблю-
денията извън класната стая, допълват дейностите по предмета, защото чрез тях се дава въз-
можност на учениците да наблюдават в естествен вид и среда различни природни обекти и явле-
ния“ [6 ] .

Създадените от нас мултимедийни уроци за обучение по „Околен свят“ във 2 клас са модел за 
използване на компютъра, като посредник при даване на знания за природата и в частност за фор-
миране на екологични компетенции; проверка на знанията чрез тестове създадени с Microsoft Mouse 
Mischief. Смятаме, че това допринася за:

  повишаване на познавателната активност и мотивацията на учениците и екологичните им 
компетенции;

  осъвременяване на учебния процес;
  урокът става атрактивен, богато онагледен, желан от учениците, спомага се за по-лесно зау-

чаване на абстрактни и трудни за децата от 2 клас понятия;
  учениците са амбицирани, провокирани, мотивирани в часовете по един нов, съвременен, инте-

ресен и ефективен начин;
  като цяло се повишават познанията на учениците за природата и желанието да я изучават;
  повишава се интереса към предмета Околен свят.
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Гергана Иванова Дочевска
СОУ „Александър Иванов – Чапай“, гр. Белово

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА MICROSOFT MOUSE MISCHIEF „ЕДИН 
КОМПЮТЪР – НЯКОЛКО МИШКИ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА

В статияа се представя опитът на автора от прилоение на технологията Microsoft Mischief с уче-
ници от 4„б“ клас на СОУ „Александър Иванов – Чапай“, град Белово през първия учебен срок на учебната 
2010/2011 г. Технологията осигурява активното участие на всеки ученик в учебния процес.

Microsoft Mischief изисква наличието на един единствен компютър, един проектор, хъбове и без-
жични мишки. Учениците се регистрират в системата и управляват независимо своите мишки. Вся-
ка мишка е с различен курсур, който представлява картинка. 

Чрез презентационната част на софтуера учителят използва компютъра и проектора, за да 
представи съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на ученици-
те до урока е изключително важно, тъй като те взаимодействат със системата посредством сво-
ите мишки.

Всеки урок съдържа статични и динамични екрани. Статичното съдържание се използва за пред-
ставяне на теоретичната част на урока. Динамичното съдържание  се използва от учителя, за да 
провери степента на възприемане на учебния материал от учениците и да включи децата  в различни 
видове дейности – посочват верния отговор, подреждат понятия по даден признак,  използват пали-
трата, за да свържат въпросите с правилните отговори или изображения с техните наименования, 
подчертават подходящата дума. Тези дейности могат да имат състезателен или отборен характер 
и са проектирани така, че способстват развитието на  учениците както като отделни личности, 
така и като участници в екип.

Всяко действие на учениците в динамичните екрани се следи и записва от системата и позволя-
ва развитието на системата за оценяване и поощряване. На всеки етап от урока учителят може да 
влияе на действията на учениците, като използва менюто на презентационната част, което му да-
ва възможност да контролира движението на мишките или времето, за което учениците трябва да 
извършат дадено действие.

Така един учител с един компютър и с много мишки прави урока интересен и привлекателен, ча-
сът минава неусетно, децата с лекота усвояват знания и овладяват умения. 

Програмата MS Mischief се ползва с успех в СОУ „Александър Иванов – Чапай“, град Белово. Чрез нея 
учебното съдържание се поднася иновативно, а учениците са активни откриватели на нови знания, 
а не пасивни слушатели. Факт са по-добрите резултати от учебната дейност, повишеният инте-
рес и активността на учащите се, одобрението на родителите и подкрепата от ръководството на 
СОУ „Александър Иванов – Чапай“, гр.Белово, в лицето на г-жа Виолета Задрева, която осигури проек-
тор, лаптоп , безжични мишки и хъбове.

Учениците и техните родители бяха щастливи и удовлетворени от факта, че в СОУ „Алексан-
дър Иванов – Чапай“ прилагаме тази технология.
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Мнения на ученици от IV „б“ при СОУ „Александър Иванов – Чапай“, град Белово, област Пазар-
джик и на техните родители за програмата MS Mischief:

Ученици:
Екатерина Йорданова – Аз мисля, че придобивката с мишки е много полезна. На нас, децата, ни е 

по-интересно. Часовете са по-забавни и минават неусетно. Отговаряме на въпроси, играем на обра-
зователни игри и се справяме добре на контролните работи. Чрез презентациите и работата с миш-
ките ни се разясняват по-добре задачите и уроците.

Вяра Младенова – Аз мисля, че работата с мишките е занимателна и образователна. Чрез тях ние 
проверяваме какво сме научили и също така часът минава интересно и забавно.

Венцислав Ганев – Работата с мишките ми харесва, защото отговаряме на интересни въпроси.
Симона Китова – На мен ми харесва. Много добре протича урокът, по-забавно е и по-лесно е да ус-

воим новите знания.
Ангел Тасев – Работата с мишките ми харесва, защото аз научавам много повече чрез тях и в ча-

са ни е по-забавно.
Стефан Георгиев – В часа е много по-забавно.
Даниела Бичева – Аз мисля, че работата ни с мишките е много добра, защото учим все нови и но-

ви неща.
Ася Кузева – Харесва ми, защото в часовете работим заедно.
Мирослав Фурнаджиев – Аз благодаря на нашата директорка, госпожа Задрева, за тези прекрасни 

мишки. Защото ние работим с тях, работим по-добре и е по-забавно през часовете в училище. Бла-
годаря Ви, госпожо Директор.

Георги Спасов – Аз харесвам работата с мишките, защото отговаряме на въпроси, които са към 
урока. Забавно е. Благодаря на директорката, че ги е купила за нас.

Любка Йорданова – Най-любимият ми час е, когато работя с мишките.
Илияна Костадинова – Аз мисля, че програмата Mischief е много добра идея, защото така всеки 

може да работи на презентацията, която госпожа Дочевска ни е подготвила. Аз работя с мишките и 
ми харесва, много е удобно вместо изпитване на дъската.

Илияна Гюрова – Аз мисля, че е много интересно и забавно да работим с мишки. Използваме ги в 
часовете по човекът и природата, човекът и обществото и български език. Госпожата ни провежда 
урока, а ние отбелязваме верните отговори на въпросите, свързваме с цветове от палитрата …. И 
така минава целият урок, в занимание.

Васил Стоянов – С тази програма разбираме повече урока.
Валентин Спасов – Аз мисля, че програмата на Майкрософт Mischief е една наистина добра про-

грама. Тя може да се използва в училищни презентации, както прави госпожа Дочевска в нашето учи-
лище. Програмата много ми хареса. В нея има интересни картинки, които са маркери на мишките.

Родители:
Ангелина Цветанска – Изключително занимателни часове. Симона с нетърпение ги очаква. Мно-

го интересно, забавно и достъпно за децата на нейната възраст. 
Катя Гюрова – Ако е възможно, нека бъде задължително да се работи с тази програма. Уроците са 

полезни за децата и така те се развличат. Програмата Mischief е чудесна. 
Цветанка Стефанова – Интересно, занимателно. Детето ми работи с желание и удоволствие. 
Боряна Бичева – С тази програма часовете са по-интересни. Помага им по-лесно да усвояват и на-

учават уроците.
Любка Йорданова – Дъщеря ми е много щастлива и с голямо удоволствие работи с мишките. Ча-

сът и е много по-интересен и забавен. За нея тази програма Mischief е много интересна и забавна.
Учениците се представиха отлично при подготовката и провеждането на открит урок на те-

ма „Тракийско-Странджанска област“, като подготвиха постери и информация за градовете в тази 
географска област. В урока беше представена и презентация, създадена от автора с програмата MS 
Mischief.

Но интересът на децата не приключи само с участието им в уроците. Тяхната любознателност 
ги накара да поискат нещо повече, а именно да разберат как тяхната госпожа създава тези презента-
ции. Желанието им да знаят, да могат и да работят в екип спомогна за взаимното определяне на те-
мите по интерактивно екологично образование и спонтанното решение за осъществяването им в 
часовете на класа. 
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Учениците осъществиха разнообразни дейности, свързани с опазване на околната среда:
  изработване на хранилки за птици и знаци за опазване на флората и фауната в родния край, ко-

ито поставиха на подходящи места по време на туристическите походи;
  за часовете по екологично образование събраха научни данни за пчелите и въздуха от различни 

източници;
  погрижиха се за чистотата на природата.

С програмата MS Mischief екипът на Екатерина Йорданова и Вяра Младенова от IV „б“ клас под-
готви презентация на тема „Как да живеем екологично“. В тази презентация те отчетоха дейност-
та на IV клас по темите от ИЕО (Интерактивно екологично възпитание), създадоха слайдове с ди-
намично съдържание, като зададоха въпроси свързани с екологията, а техните съученици с помощта 
на мишките потърсиха подходящите отговори. С тази презентация децата се представиха на от-
крит урок пред учениците от шести клас, като ги запознаха и с това какви ще бъдат автомобили-
те и сградите на бъдещето. Тази изява им донесе истинско удовлетворение от свършената работа и 
увереността, че с помощта на информационните технологии в училище се учи лесно, учебното съ-
държание е достъпно. 

С модерната мултимедийна зала, с приложението на MS Mischief, с активното участие на децата 
при прилагане и създаване на презентации с тази програма, нашето училище стана наистина желана 
територия на учениците ни. 

д-р Николай Николов
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж – Добрич

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПИСМЕНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО 
НА СТУДЕНТИТЕ

Разгледано е мястото и ролята на присменните исторически източници и на базата на натрупания 
педагогически опит са формулирани основни типове източници за ефективна работа в семинарни заня-
тия по история

Историческото образование днес е изправено пред нови предизвикателства. Пред него се офор-
мят нови актуални приоритети като изучаване на миналото с цел разбиране на съвременността; 
изграждане на уменията и компетенциите като способност за ориентация в реални ситуации; по-
ставяне на документите в центъра на историческото образование, развиване на историческата па-
мет като проекция на националното и световното културно и историческо наследство. Съвремен-
ната методическа теория дефинира понятието документ като съвкупност от всички следи от чо-
вешката дейност, които допринасят за изучаването на историята.

Проблемът за тълкуване на писмените исторически източници е обект на изследване от редица 
автори – Н. Костов, М. Герасков, И. Попов, и др. Те отделят специално място и акцентират на роля-
та на писменните документални източници в обучението по история. До средата на 20 в. най-при-
лаганата роля на документа е употребата му като илюстрация на епохата, като средство за кон-
кретизиране на представите, за предизвикване на интерес. Подходите, които се използват, носят 
отпечатъка на еднообразие и монотонност. Към края на 20в. започва търсене на пътища за усъвър-
шенстване на използваните методи в преподаването на историята. Общата цел е преодоляване на 
традиционалния, възпроизвеждащ характер на познавателната дейност на обучаемия и обособяване 
на средства за развиване на познавателната самостоятелност и творческо мислене. Засилва се стре-
межът за разчупване на традиционните рамки на учебния процес. Сериозна стъпка в тази насока е 
„проблемното“ обучение, разработено в публикациите на И. Лернер, М. Скатин, А. Вагин и др., в ко-
ито се акцентира на използването на печатни текстове като методи за самостоятелно придоби-
ване на исторически знания. Излизат редица изследвания за ползането на авторския текст и доку-
ментитена Н. Попова, Г. Гавраилов, Й. Шопов, Г. Георгиев, М. Радева и др. Чрез тях се постига по ця-
лостно осмисляне на приложението на писмените извори в обучението по история, изяснява се важ-
ността на технологията на работа с документите и на формирането на специфични исторически 
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умения в този процес. Според Й. Шопов историческите документи могат да бъдат групирани спо-
ред съдържанието им като – документи с изследователски характер; констативни документи; ак-
тови документи; документи със статистически характер; документи с литературно-повестова-
телен и описателен характер.

Използването на документален материал стимулира и развива мисленето, способноста за анализ 
и оценка на фактите. В семинарните занятия по“ История на България“ в колежа в последните годи-
ни се сремим максимално да използваме писменните исторически източници. Целта е да се развият 
умения за работа с тях, за да могат студентите да придобият способност всестранно да усвоят 
смисъла на документите, да намерят в тях съвкупност от въпроси, на които са в състояние да от-
говорят, да получат от документите всички сведения, които могат да се извлекат от тях, да из-
пълняват по текста на документа различни видове познавателни задачи и упражнения, и накрая да 
докажат направените изводи. В хода работата с писменните исторически източници се утвърдиха 
като ефективни следните етапи на работа: 1/ Установяване произхода на документа; 2/ Извличане 
на информация от съдържанието на документа; 3/ Съпоставка с други документи; 4/ Изводи и оцен-
ки. Крайната цел, която си поставяме с тази системна работа на студентите с документи, е раз-
виване на умението за извличане на информация за историческите факти. В процеса на работа се по-
стави основа за изграждане на система за работа с документални източници. В тази система се от-
личават два основни параметара: а/ по обем и сложност на съдържанието; б/ по сложност на въпро-
сите към тях. Неголемият документ облекчава преподавателя да осъществи контрол в хода на фор-
мирането на познавателни способности на студентите, което е от особена важност в началото на 
семинарните занятия.

Сложността на съдържанието на писменния източник разглеждаме в два аспекта. Първо – във 
връзка с характера на неговото съдържание, тъй като важно значение има обстоятелството дали в 
документа се излагат конкретни факти, събития, или обобщен теоретичен материал. Изводите от 
натрупания опит показват, че студентите относително лесно възприемат т.нар. събитиен мате-
риал, който изисква възпроизвеждане на фактите. Такъв материал не изисква сложни асоциации при 
усвояването му. Писменият документален източник, в който фактическият материал е изложен в 
по-обобщен вид, изисква от студентите на основата на натрупани знания „да разгърнат“ съдържа-
нието му, а това ги затруднява. Различната сложност на документалните източници влияе върху 
количеството на направените преки изводи. Второ – сложността на документалните източници 
се определя от количеството факти или данни, с които трябва да работят студентите. По лесно 
се работи с документ, в който трябва да се разграничат, да се класифицират данните, да се отдели 
главното от второстепенното.

Втория параметър на системата от документални източници е сложността на въпросите към 
тях. За база на разработените въпроси използвахме типовите въпроси за анализ на документални-
те писменни източници, предложени от И. Я. Лернер. Тези типове въпроси най-пълно според мен от-
разяват възможността за всестранен анализ на документалния текст и групирани в определена по-
следователност се отличават по сложността на интелектуалната работа на студентите. Към до-
кументалните източници трябва да има въпроси за възпроизвеждане на съдържанието им. Това е на-
ложително в началото на семинарните занятия и особено за част от студентите, които не могат 
да разберат документалния текст. Следователно целта на част от въпросите към документите в 
предложената система е да се изяснява смисълът им и да се придобива навик и умение да се чете вни-
мателно текстът, за да се разбере съдържанието му.

Въпросите към документалните източници изискват от студентите както преки, така и косве-
ни изводи. Сложността на косвените изводи е в пряка зависимост от броя на междинните съждения 
и затруднява поне в началото значителна част от студентите. Затова още към първият документ 
има въпроси изискващи преки и косвени изводи, като постепенно се увеличават въпросите предполага-
щи обобщаващи и косвени изводи.Изводите от няколкогодишната практика посочват, че от типови-
те въпроси за анализ на документални текстове за студентите най-трудни са тези, които изискват 
самостоятелни изводи от данните на документа.За това въпросите за изводи без тематична орента-
ция, както и въпросите за оценка на степента на вярност на съжденията, за определяне на переспекти-
вите за развитие на явленията, намират място успоредно с други типове въпроси.

Синтезиращата мисловна дейност на студентите в обучението се развива от елементарното 
към по-сложното, към по-широкия по обем синтез. Затова въпросите, насочени към цялостен ана-



337

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

лиз на документалните текстове, водят до изводи все по-сложни по съдържание и по обхват на ма-
териала. Така с усложняване на обобщаващата мисловна дейност студентите се научават към все-
странен подход при работа с документи, а това е една от основните цели на обучението. В систем-
ната работа с документални текстове широко се използват въпроси като „Кое е общото?“, „В как-
во е различието....?“, „Сравнете....“. С нарастване сложността на документалните източници таки-
ва въпроси изискват от студентите все по-голямо умственно усилие, тъй като правилният отго-
вор е възможен само след отделяне на основното в учебния материал, както и след намиране на при-
чинно-следствените връзки между славняваните исторически явления.

Една от особеностите на тази системна работа с документалните източници е , че създава въз-
можност за проява на индивидуалните способности на различните групи студенти.Това се постига 
чрез няколко различни по сложност въпроси почти към всеки документ.

Друга особеност заложена в подбора на документалните източници, е да се осигурява приложе-
ние или самостоятелно познание на основните понятия и идеи по съответната тема на курса по ис-
тория на България. Основните типове документи от които се прави този подбор са :

  неголеми по обем текстови документи, излагащи конкретни събития или явления
  увеличени по обем документи, излагащи конкретни събития и явления, в съчетание с обобще-

ни изводи за тях
  неголеми хронологически близки документи, допълващи се в изясняването на едно събитие
  увеличаване по обем на хронологически близки документи, съдържащи материал главно във вид 

на обобщение
  статистически документ
  хронологически различни документи за едно и също явление, съдържащи както конкретни фа-

кти, така и обобщения
  усложнени хронологически ралични документи, съдържащи обобщен материал

Характерна особеност при подбора на документални източницие, че той задължава преподава-
теля да работи последователно спазваики изброените параметри на системната работа в обучени-
ето по история, и съдейства за формирането на умения в студентите да работят с документал-
ни текстове. Чрез историческите документи в учебния процес пред студентите се открива реал-
на възможност да расъждават над историческите събития, факти и явления и с помоща на препада-
вателя да прецизират отделните изводи и обобщения, към които достигат, без да могат да ги фор-
мулират.От друга страна, текстът като учебен метод задържа за по-голям период вниманието на 
студентите и ги насочва към по-активно и задълбочено възприемане на знанията.

Историческите писменни документи притежават многостранен, познавателен и развиващ 
ефект.Те са автентични следи от миналото и в този смисъл притежават могъща доказателствена 
сила. Носят духа и дъха на времето, в което са създадени. Псмените извори са и педагогическо сред-
ство за обучаване на студентите в похвати за движение към истината за това минало и достига-
нето до нея.

Чрез използването на писмени исторически източници в обучението по история се откриват 
много големи възможности за развитие на историческата култура, за утвърждаване качества като 
хуманност, справедливост, уважение, нравственост и др. Повишава се познавателното равнище на 
историческото образование.

Литература:
1.  Кушева, Р. Методика на обучението по история.,С.,2000
2.  Шопов, ., Г. Георгиев. Методика на обучението по история. С.,1978
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РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ 
В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ

Разрешаването на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия е движеща сила за разви-
тие на личността на ученика като активен субект в процеса на обучение и бъдещ гражданин на плуралис-
тичното мултикултурно общество. Развиването на критическо мислене и толерантност в общуването 
при обсъждане на спорни моменти и актуални аспекти от учебното съдържание по религия създават усло-
вия за рефлексивност на придобиваните знания и умения, за по-целенасочено осъществяване на пренос на 
по-рано усвоени способи в нови нестандартни ситуации на познавателната дейност. 

В настоящия доклад се предлагат стратегии за справяне с определени противоречия, които могат да 
възникнат в рамките на преподавания материал, както и между учениците с различни гледни точки. Той 
се състои от следните части: представяне на принципите на съвременното религиозно образование, необ-
ходимостта от умения за поставяне и обсъждане на дискусионни въпроси/проблеми и критерии за техния 
избор, презентиране на някои примерни методи и формулиране на специфичните изисквания към тяхното 
прилагане в подходящи области от учебното съдържание по религия.

Най-добрият начин да се избегне индокринацията в училищното обучение по религия е не да се иг-
норират или избягват противоречиви теми, а да бъдат научени учениците да разсъждават по тях. 
По този начин ние им помагаме да развият важни когнитивни и комуникативни умения. В процеса на 
търсене на отговори на въпроси, свързани с противоречиви факти и твърдения се развива чувство-
то за разграничаване на добри и лоши аргументи, учениците придобиват умения да формулират и 
изразяват рационална аргументация.

Въз основа опита, натрупан при подготовката на студентите-богослови за придобиване на пе-
дагогическа правоспособност, в настоящия доклад се предлагат стратегии за справяне с определени 
противоречия, които могат да възникнат в рамките на преподавания материал по религия, както и 
между ученици с различни гледни точки. 

1. Принципите на съвременното религиозно образование и необходимостта от умения за избор, 
поставяне и обсъждане на дискусионни въпроси/проблеми в класната стая. 

В процеса на изграждане и усъвършенстване на педагогическите умения на бъдещите учители по 
религия се усвояват основни принципи, методи и критерии на работа по отношение на активния 
диалог и свободен обмен на идеи в контекста на религиозното разнообразие и етически, културни и 
етнически различия. Тези знания и умения са базирани на следната визия за съвременното религиоз-
но образование:

1. Религиозното образование трябва да се стреми да насърчава взаимното уважение по отноше-
ние на различията. 

2. Целите на обучението по религия трябва да са ясни – това е образование, а не инструктаж; 
изучаване, а не спечелване на привърженици за своята собствена вяра 

3. Тези, които преподават и тези, които се обучават, трябва да се научат да говорят достатъч-
но свободно и без притеснение за религията – особено относно религиозните различия (между 
религиите и в рамките на религиите). Това включва насърчаване на диалог между равни. Затова 
учителите по религия трябва да създават в класната стая атмосфера, която да накара учени-
ците да се чувстват по време на урока по религия на безопасно място.

4. В учителите и учениците трябва да се събужда интерес и ангажираност относно проблемите 
на идентичността и различията – в рамките на и между религиите. Това е важно измерение на 
интеркултурните познания (които трябва да бъдат интерактивни, като се включват както 
физически лица, така и общности).

5. Учебно-възпитателният процес по религия се свързва с непреднамерена емоционална среща на 
човешки същества, в която участниците в обучението дават израз на идеите си, като ги из-
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следват и изучават, предоставя им се възможност да говорят за себе си. (В това отношение 
обаче изрази като „ Вашата религия ви учи, че ..., но нашата …“ са неподходящи).

6. Обучението по религия се изгражда на основата на етоса, на културата на уважение, което се 
гради с течение на времето на базата на положителни взаимоотношения и добро ръководство. 

През последните години Европейската комисия по образование нееднократно спира вниманието 
си върху провеждането на европейска политика за положително насърчаване на социалната интегра-
ция във връзка с религиозното образование. Насърчава се интерактивното включване – при подго-
товката на учебните планове / материали, подбора на учителите и в класните стаи. 

Тази съвременна визия за училищното религиозно образование изисква добре подготвени учители. 
Според Ръководните принципи от Толедо , признати с консенсус от външните министри на 56 стра-
ни, от държавите-членки се изисква да предоставят на учителите по религия възможност за придо-
биване на педагогическа правоспособност, квалификация и усъвършенстване и да осигурят средства 
за придобиване на богати и разнообразни средства за обучение.

За учителите по религия е важно да придобият и умения за поставяне и обсъждане на дискусион-
ни въпроси и разрешаване на проблеми в класната стая, защото самата религия е област, обект на 
множество дискусии и непримирими гледни точки. В някои региони са налице конкретни проблеми, 
които възникват на основата на религиозни различия. Самото религиозно образование често е про-
тиворечиво – може би най-дискусионната област в учебната програма, като се има предвид разноо-
бразието от гледни точки и противоречиви обществени нагласи. Противоречието не е характер-
но само за религията. То се отнася и до други области на учебните програми и живота, особено тези, 
в които ценностите, нагласите, мненията и тълкуванията са важни – история, литература, граж-
данско възпитание, морала, науката (особено нейните етични аспекти) и др. Ето защо учителите 
трябва да бъдат информирани за потенциалните противоречия и да имат определени умения, за да 
могат да реагират адекватно на появили се в процеса на обучение дискусионни въпроси.

При определянето на основния дискусионен въпрос или проблем, който да бъде обсъден в часа по 
религия е необходимо прилагането на ясни критерии като:

  поставеният въпрос или проблем да бъде значим;
  относно неговото разрешаване различни групи да предлагат различни начини за действие;
  да няма прието универсално решение;
  всеки вариант за неговото разрешаване да предизвика възражения, да е неприемлив или неприя-

тен на някого;
  да включва ценни решения;
  да може да предизвика силни чувства;
  да може да бъде преодолян само с оглед на фактите, доказателствата и експериментите;
  да е важен за огромен брой хора.

2. Методи за решаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия.
В настоящето изложените ще представим като примерни методически предложения само ня-

колко методи за решаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия. Това са три 
метода с широко приложение, а именно: разрешаване на проблем, дърво на решенията и дискусия.

2.1. Разрешаване на проблем 
Този метод изпълнява две важни функции: от една страна, има принос към процеса на обучение и 

стимулирането на творческото мислене, а от друга – поддържа интереса и емоционалната ангажи-
раност. В учениците се формира способност да откриват същността на проблема. Изключително 
полезно би било и включването по време на учебната работа на някои знания и умения, свързани с ин-
формационните технологии. 

Основните стъпки при прилагане на този метод включват избор на проблем, определяне на стра-
тегия за търсене на информация, намиране и използване на информацията и решаване на проблема, 
обобщение и оценка. 1 Учителят изпълнява роля на координатор и съветник. 

Началната точка на този метод е генериране на проблем, който има за цел да стимулира учени-
ците да поставят проблемни въпроси. Важно е да се предизвика такава ситуация, която е значима за 
учениците, такъв проблем, който ще предизвика в тях желание за разрешаването му. 

Проблемната ситуацията може да бъде получена чрез представяне на събитие от ежедневието, 
чрез разкази, четене на литературен текст, гледане на филми, аудио запис, демонстрация на сним-
ков материал, мултимедийна презентация, загадка, кръстословица или провеждане на интервю. По-
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някога самият живот предполага и създава ситуация в класната стая, което провокира задаване на 
въпроси и търсене на отговори. Проблемна ситуацията може да се предизвика и с помощта на дидак-
тични игри.

При проблемната ситуация учениците трябва да почувстват недостиг на познания, което да ги 
доведе до желание за преодоляване на липсите по отношение на необходимите знания и умения. Про-
блемът не бива да бъде прекалено лесен или твърде сложен, тъй като това не би благоприятствало 
спонтанната активност.

Следващата стъпка в осъществяването на метода в урока е търсенето на решение на проблема. 
Това налага разглеждането на редица специфични въпроси. За да бъдат в състояние да ги решат, уче-
ниците трябва да получат необходимата информация и материали. Техният източник може да бъ-
де кратка лекция, прочит и разяснение на част от Свещеното Писание или други религиозни книги. 

След обсъждане на предложенията на учениците за решаване на проблема се прави оценка на резул-
татите, избират се решения според тяхната целесъобразност и ценност, както и според възмож-
ността за практическото им прилагане. 

Добре би било урокът, който е проведен с помощта на метода на проблема, да завърши с молит-
ва, в която учениците да могат да се научат да изразяват благодарност за истината и да поискат 
от Бога помощ в своя живот. 2 

Този метод учи на творческо мислене за решаване на трудни ситуации, особено на конфликти, 
поддържа интереса и емоционалната ангажираност. Трябва да се внимава обаче да не се дава възмож-
ност за разрешаване на псевдопроблеми. 

2.2. Дърво на решението
Този метод дава възможност за избор при вземане на решения, като акцентира върху пълното 

осъзнаване на въздействието, което дадено решение може да окаже. Приучва учениците да виждат 
връзките между различните възможности за решаване на проблема, техните последици и ценности-
те, които определят избора на решение. 

Дърво на решението е графичен запис на процеса на вземане на решения. Този метод позволява на 
учениците да осъзнаят, че всяко решение предполага и някои положителни или отрицателни ефекти. 
Така те се научават да предвиждат последиците, следователно, да поемат и отговорност за тях. Гра-
фичната форма на дървото подпомага логическото мислене и точното формулиране на съжденията.

Правилното попълване на модела изисква: 
  дефиниране на проблема 
  намиране на различни варианти за решаване на проблема (дървото ще има толкова разклонения, 

колкото са тези възможности), 
  определяне на положителните и отрицателните последици от всеки вариант (от гледна точ-

ка на целите и йерархията на ценности); 
  избор на решение. 

Схемата се попълва от „корена“, където се вписва формулираният проблем, на който се търси ре-
шение. На следващото ниво в таблицата се представят възможните решения, а на трето ниво – ре-
зултатите от прилагането на различните варианти за решаване на проблема. В короната на дърво-
то се определят целите и ръководните ценности при вземане на крайното решение – именно те са 
критерий за оценка на индивидуалния потенциал.

Дървото на решението може да се използва фронтално за работа с целия клас (в случаите, когато 
методът е нов за учениците), или при работа в групи. В първия случай трябва да се изготви голяма 
схема, която в хода на общото обсъждане да бъде попълвана, а в другия случай учениците работят в 
групи, след което представят резултатите от груповата работа.

Работата в екип предполага по-голяма активност и автономия. Основните стъпки при попълва-
не на дървото на решението при работа в група са следните: 

1. Представяне на проблем, който да бъде разрешен. 
2. Обсъждане на причинно-следствените връзки чрез поставяне на въпроса: Защо това се е случи-

ло? Какви са причините за това? 
3. Попълване на най-долната част на дървото, където се вписва проблемът. 
4. Учениците предлагат трите най-ефективни според тях и бързи решения на проблема. 
5. Групата анализира положителните и отрицателните ефекти от предложените решения и ги 

записва.
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6. Накрая учениците определят целесъобразността и ценността на предлаганите решения. 
7. Представяне на резултатите от работата на групите пред целия клас. 
Този метод отнема цял урок. Ролята на учителят по религия е да гарантира правилното използ-

ване на времето и изпълнение на задачата, но не и да подсказва на учениците аргументи или пък да се 
намесва чрез изразяване на оценки и коментари в хода на работата. Накрая урокът завършва с рефле-
ксия и обобщение.

2.3. Дискусия. 
Метод, при който се обсъждат и обменят мнения по определени теми. От ученика се очаква да 

възприема дискусията именно като естествен обмен на различни мнения. Предимствата на този ме-
тод се свързват с развитието на важни интелектуални умения като: „пренос на знания, обобщава-
не, сравнение, оценка, критичност, организираност; формулиране на предложения, изводи и отноше-
ние към аргументи; стимулиране на смелост, отговорност, саморефлексия, отстояване на позиция 
и приемане на чуждото мнение; усъвършенстване на езикови умения и др.“1 Дискусията стимулира 
творческото мислене, формира обективност и самокритичност. Проф. А. Кръстева подчертава, че 
„наред с другите си положителни качества, методът позволява да се откроят изходните ценности, 
върху които се градят основните твърдения на учениците“ 2.

Дискусията като метод винаги е насочена към постигането на определени цели. Те се дефинират 
в зависимост от съдържанието и характера на обсъжданата тема или дейност. За да изпълни своите 
цели, тя трябва да е предшествана от задълбочена подготовка на учениците за нея. Задачата на учи-
теля е да подбере и препоръча подходящите източници за предварителна подготовка. Ако ученици-
те не знаят нищо по дадена тема, тогава е трудно да се започне разговор с тях.

Дискусията започва с представяне на проблема, след което участниците излагат своите възгле-
ди, представят различни гледни точки, а в заключителния етап се извършва рефлексия с цел съвмес-
тяване на различията и формулиране на изводи. 

За провеждането на дискусията е необходимо наличието на ръководител (модератор), който 
обикновено дава думата, следи за добрия тон, градивен диалог и неотклоняване от темата. Обикно-
вено това е учителят, а в някои случаи – един от учениците. Модераторът „рядко се намесва в хо-
да на дискусията и само при условие, че трябва да насърчава, подхвърля идеи, да предпазва от дълбоко 
погрешни стъпки като тактично коригира и насочва в нужната посока“ 3.

Предлагат се различни начини за започване на дискусията като: формулиране на теза и антите-
за, създаване на диалогови ситуации, провеждане на интервю по различни аспекти на дадената тема, 
кратък доклад, изготвен от учениците. Ефективността на дискусията зависи от доброто й плани-
ране, от ясното и конкретно представяне на темата за обсъждане. Темата на дискусията трябва да 
е известна предварително на всички. 3 Нейната ефективност в голяма степен зависи, от една стра-
на, от добрата предварителна подготовка и планирането на евентуални подпомагащи въпроси, а от 
друга – от създаването на адекватна и подходяща атмосфера за свободен диалог, от ясните и кон-
кретни изводи и заключения при самото обсъждане на темата. Определени дискутирани елементи 
могат да се записват на дъската, за да бъдат в оперативното съзнание на учениците – ключови ду-
ми, идеи, отношения. Методът насърчава учениците да обсъждат самостоятелно дискусионни въ-
проси, като изразяват своите мисли, наблюдения, гледни точки и по този начин допринася за тяхна-
та вербална активизация, за развиване на техните комуникативни и езикови умения. В някои случаи, 
трябва да се вземат мерки спрямо тези участници в дискусията, които твърде често взимат дума-
та и често не изслушват или не приемат различните мнения.

Оценяването на участниците в дискусията може да се извършва по някои от препоръчителни-
те критерии като: степен на подготвеност/компетентност по темата, умения за формулиране на 
предложения и изводи, умение за адекватно представяне на подходящи аргументи, коректно отно-
шение към другите участници и спазване на регламента, умения за подходящо подбран, разбираем и 
правилен езиков изказ и др. някои автори отбелязват, че „изпълнението на всеки критерий може да 
се оценява по 3 или 5 бална скала, като сборът от точките накрая се преобръща в оценка от шесто-
балната скала.“ 4

1 Вж.: Ръководните принципи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), Толедо, март 
2007: Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, http://www.osce.org/item/28314.html.
2 Вж.: Филипова, И., Тепавичаров, И. 101 идеи за иновативни учители. В. Търново, 2006, с. 39.
3 W. Kubik, Katecheza metodą problemową // M. Majewski (red.), Katechizacja ròżnymi metodami, Krakòw 1994, s. 129-156.
4 Наръчник по оценяване. НБУ, С., 2007, с. 23.
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Сценариите за дискусия трябва да бъдат реални ситуации, в които учителите по религия да мо-
гат да се изправят пред предизвикателството на произтичащи от тях дискусионни въпроси и сме-
ло да им дадат отговор. Най-общите въпроси за обсъждане в групата във връзка с поставения въпрос 
или проблем са:

  Какви са възможностите за избор на решение? 
  Какво би могло/трябва да се направи?  

Например, при работата със студенти, се поставя задачата примерни сценарии да бъдат разра-
ботени под формата на празентация с използване на програмата MS PowerPoint.   

Примерни казуси, подходящи при обучението на самите учители могат да бъдат следните про-
блемни ситуации:

  Определен родител не желае детето му да участва в религиозно обучение, в което не се препо-
дава религията, към чиято традиция семейството принадлежи;

  В монокултурен клас идва нов ученик, който изповядва исляма, и около училището започват да 
се появяват анти-мюсюлмански графити;

  Вашето училище отказва да предложи на своите ученици религиозно обучение. Родителите ви 
молят като преподавател по религия да им помогнете тази политика да бъде променена.

За да се справят учителите по-успешно в процеса на разрешаване на противоречия и конфликти 
по време на осъществяване на дискусия, е необходимо да бъдат съблюдавани определени принципи. 
Има важни, съществени умения, подпомагащи този процес, които трябва да бъдат изградени с тече-
ние на времето. Общите принципи за решаване на дискусионните въпроси и конфликти са следните:

  Създаване на атмосфера на „отвореност“, в която различни идеи да бъдат изслушани и уважа-
вани, като се изисква те да бъдат изразявани безпристрастно.

  Наличие на чувство на доверие и сигурност в рамките на групата, което се трябва да се изгра-
ди с течение на времето.

  Самият учител да се стреми да бъде пример за добър слушател.
  Определяне на основните правила за водене на дискусията. Това може да бъде постигнато чрез 

изработване на своеобразно предварително „споразумение“, взаимна договореност с класа, във 
връзка с културата на комуникация и по-специално – с въздържане от персонални нападки, ква-
лификации или сектантски или расистки изказвания.

  Поддържане и мотивиране на учениците активно да отстояват собствената си позиция (ма-
кар че в контекста на училищната среда контрастът в религиозните възгледи и убеждения да 
не бива да се подчертава твърде силно и открито).

  Подпомагане на децата в осъзнаването на това, че в света на възрастните съществува богат 
спектър от различни гледни точки, като всяка една от тях може да бъде аргументирана раци-
онално, без това да води до конфликти, лошо настроение или насилие.

  Поставяне собствените възгледи от страна на учителя на заден план. Понякога той може да 
изкаже мнение, ако то бъде поискано, но винаги с едно напомняне към учениците, че е нормално 
хората да имат различни мнения.

  Равнопоставеност при обсъждане на дискусионните въпроси между учителят и учениците ка-
то участници в дискусията.

  Отлично познаване от страна на учителя на предмета на дискусионния въпрос, както и с въз-
можните различни мнения в случай, че се наложи те да бъдат представени, ако в отговорите 
на групата отсъства определен спектър от гледни точки.

  Познаване на учениците и чувствителност към личните им истории: например, скорошна 
тежка загуба в семейството на ученик може да бъде фактор, който да се има предвид при взе-
мането на решение как и дали да се пристъпи към определена дискусия.

По принцип уменията за водене на дискусия се изграждат стабилно и постепенно, тъй като се 
характеризират с по-висока степен на трудност и учителите не бива да очакват прекалено много в 
краткосрочен план. Ако е изразено становище, което е или се възприема като умишлена провокация, 
например, на расистка или религиозна основа, то трябва да бъде оспорено. При определяне на основ-
ните правила за обсъждане на дискусионни въпроси, учителят трябва да подчертае, че обидни забе-
лежки от какъвто и да е характер са неприемливи. Ирландският специалист по религиозна педагоги-
ка Норман Ридчарсън акцентира на вниманието на учителите, че подминаването на такива мнения 
или действия „е равнозначно на изпращане на погрешно послание – в най-добрия случай, че казаното 
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или извършеното „не е сериозно“, а в най-лошия – се предполага съгласие“ 5.

3. Специфични изисквания и приложими области от учебното съдържание по религия по отно-
шение на разгледаните методи.

За да приложи ефективно методите за разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси, учителят 
по религия е необходимо да създаде подходящи условия като ефикасна организация, подробен план-сце-
нарий на урока, планиране на необходимото време, подготвени материали; атмосфера, даваща усещане 
за сигурност; правилно поведение, базирано на познаване на правилата за междуличностно общуване и 
висока мотивация на учениците. Освен това обаче специфичните изисквания към използването на те-
зи методи в обучението по религия се основават на следните идейни предпоставки:

1) Убеждението, че стремежът към търсене на отговори на екзистенциални въпроси се поражда 
по естествен път в учащите се и че те са в състояние да вникнат в религиозно-нравствената про-
блематика и да формулират творчески идеи.

2) Съзнанието за важната роля на учителя по религия като съработник на Бога, който непрекъс-
нато поощрява търсенето на отговори и подпомага учениците в съвместната им учебно-възпита-
телна работа.

3) Решимостта религиозно-нравствените дилеми да се поставят в контекста на дискусии, пис-
мени дейности и други процеси на търсене на отговори, с които учащите се са лично ангажирани.

4) Осъзнаването на връзката между навиците за мислене и градивното религиозно-нравствено 
съзнание.

Приложими области за извличане на актуални теми при решаване на проблеми и дискусионни въ-
проси в религиозното обучение могат да бъдат следните области от учебното съдържание: 

   Библията: 
  Старозаветни разкази – Каин и Авел; Авраам; Йосиф и неговите братя; Мойсей; Давид и 

Голиат и др.
  Новозаветното учение и евангелските разкази – Иисус и различните хора, с които се сре-

ща, библейските притчи: за самарянина, за митаря и фарисея и др.
  Съвременни църкви и интерцърковни изследвания: 

  Конфесионално разнообразие в рамките на християнството 
  Отношенията между християните – екуменизъм 
  Етническо многообразие в рамките на християнството 
  Културни различия между християните 

  Вяра и интеррелигиозни изследвания: 
  Световните религии – избягване на стереотипите 
  Връзки между религиите 
  Религиозно, етническо, културно, национално разнообразие 

  Факти и събития от новата и най-нова история, които провокират дискутирането на въпро-
си, свързани с националната независимост, гражданските права; правосъдието и равенството, 
мира и помирението, прошката.

  Етични въпроси и теми: човешките взаимоотношения, приятелството, конфликтите, мир и 
правосъдие, справедливост, помирение и др. 

Не е възможно в рамките на един обучителен цикъл да бъдат обсъдени всички дискусионни въпро-
си, възникващи в рамките на учебното съдържание на обучението по религия. Учителят трябва да 
предложи към всяка тема такива дейности, които са най-подходящи за конкретния клас и опонират 
на неговия собствен педагогически стил и методи на управление на процесите в класната стая. Из-
борът на тема за провеждане на дискусия се определя от чувствителността на групата към опреде-
лени въпроси, които могат да възникнат в процеса на обучение.

Изложените тук методи и стратегии са само примерни методически предложения. Не бива да 
бъдат пренебрегвани и други методи на обучение, които опонират на младите хора. Специално вни-
мание заслужават и различните видове аудио-визуални средства като мултимедийни презентации, 
филми, снимки, картини, икони и др. Учителят по религия трябва непрекъснато да търси нови учеб-
ни форми, методи и средства, чрез които да поставя екзистенциално важни въпроси и да стимули-
ра разрешаването на проблемни въпроси в контекста на религиозното образование. И не на последно 

5 Richardson, Norman. Education for Religious Tolerance. The Impossible Dream? // Studia Kulturowe Numer 2, Instytut 
Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2008, p. 49.
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място, той не бива да забравя, че един от най-важните фактори, определящ равнището на духовно-
нравствената и познавателно-формираща дейност в обучението по религия е именно учителят, ди-
намиката на неговия живот в благодатта, която може да доведе обучаваните до осъзнат избор във 
вярата и собствен духовен път, водещ до лична среща с Бога.
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РЕЛИГИОЗНИЯТ ЦЕНТЪР „МЕТЕОРА“ – СТУДЕНТСКА РАБОТА НА ТЕРЕН

В статията се представя информацията за православните скални манастири „Метеора“ и се описва 
студентската работа на терен. 

Целта на работата е да покаже реално осъществена методическа теренна работа със студенти от 
специалност „Информационни фондове на кулнтурно – историческото наследство“.

В доклада ще бъдат разрешени следните задачи: да се представи теоретичен модел за преподаване на 
знания за религиозния център „Метеора“ по време на лекция; да се опише проведената теренна работа; да 
се обобщят резултатите от извършеното анкетно изследване; да се синтезират постиженията и недос-
татъците в образователния процес и да се направят изводи.

Лекцията за религиозния център „Метеора“
Едно от най-важните събития в живота на човека е възможността да се обучава и да развива 

нравственo-духовни ценности. Личността не е константна величина и търпи развитие, стреми се 
към усъвършенстване. Учението, без да е свързано с добри дела, не принася полза. Няма нужда човек 
да се учи, без да прилага на дела наученото. „И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и 
тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик 
ще се нарече в царството небесно.“ (Мат. 5:19).
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В Университета по библиотекознание и информационни технологии /УНИБИТ/ студентите мо-
гат да избират от учебните планове факултативната дисциплина „Информационни фондове на ре-
лигиозните центрове“. Учебният модул е за специалност „Информационни фондове на културно-ис-
торическото наследство“. Лекцията за религиозния център „Метеора“ е включена в учебната про-
грама и по нея е предвидена теренна работа.

Лекцията (лат.: lecture = четиво; lectus = чета) [по 6] възниква през средновековието като четене 
на Свещеното Писание и коментар върху него. Университетските преподаватели постепенно пре-
минават от коментари върху Библията към запознаване на слушателите с античната култура. 

Съвременното определение за лекция е системно, последователно монологично устно-речево из-
ложение на конкретна тема, което съдържа нова информация за аудиторията. В структурно отно-
шение тя се състои от: въведение, същинско изложение и заключение. Традиционната лекция използ-
вана в обучението на студентите, протичаща като монотонно изложение на нови знания, без дис-
кусия между учащите, не води до добри резултати. Според съвременните педагогически изследвания 
един от недостатъците на класическия лекционен метод е, че се основава на слуховия анализатор, 
който е с по-ниска пропускателна способност спрямо зрителния [3, с. 118].

В понятието лекция се влага задължителна самостоятелност и свобода на лектора по отношение на 
обема, обхвата и формата на представяне на новите знания. Преподавателят е специалист в конкрет-
на област на знанието и има възможност да представя собствени резултати от научни изследвания. Ос-
новната му отговорност е старателно да подготви и ръководи лекцията, като избира подходящите за 
обучението на студентите методи и при нужда да оказва методическа индивидуална помощ. 

Лекцията на тема „Религиозният център Метеора“ е кратка по обем, със синтезирана информа-
ция, за да бъде задържано максимално дълго вниманието на студентите. Модераторът съчетава на-
учния и разговорен стил и използва занимателни елементи по време на преподаването. Научната ин-
формация по темата е подбрана, обработена и синтезирана на база литературни и електронни из-
точници. УНИБИТ разполага със съвременни аудио-визуални средства и по време на лекции се използ-
ва мултимедия, Интренет и по желание на всеки студент – компютър.

Лекцията започва с въведение и представя религиозния център „Метеора“ като удивително мяс-
то в Централна Гърция, където все още е жива втората по големина и по важност (след Света Гора) 
монашеска република. Манастирският комплекс е привлекателно място за поклонници и туристи.

За ефективността на лекцията в същинското изложение на темата се представя информация, 
съобразена с равнището на студентската аудитория. Лекторът предоставя разнообразен доказа-
телствен материал, изразява своето лично отношение към разглежданите факти, явления и проце-
си. В хода на лекцията следва:

  Изясняване на понятия и термини
Надграждането на новото познание върху изучените факти е добра основа за успешно усвояване на 

предвидения за изучаване нов материал. За да се осъществи връзка между лекциите и да се провери има 
ли трайни знания по учебната дисциплина „Информационни фондове на религиозните центрове“, пре-
подавателят поставя конкретна задача: да се напишат определенията на изучените понятия. Работи се 
в пет групи, разделени спрямо броя на студентите и на всяка се задава различен термин. Дискутират 
се и си припомнят определенията на следните понятия: религиозен център; действащ манастир; монах; 
храм; икона. Един студент, излъчен от групата, изписва определението на мултимедийното табло. 
Гласно се коментира, допълва и оценява извършената работа. Преподавателят поощрява, мотивира и 
толерантно допълва пропуските в знанията на студентите. Новите понятия се обясняват от лек-
тора. По конкретната тема те са: Метеора; общежитиен манастир; поклонник и др.

  Онагледяване на изложението
Преподавателската работа е свързана с планиране на дейността и организация. Съдържанието на 

лекцията се представя пред студентите визуално с фотоси, придружени от кратки информацион-
ни текстове, които обясняват новите знания.

Дават се сведения за действащите манастири: Манастирът „Преображение Христово“, наричан 
„Големият метеор“ – най-забележителният; „Свети Варлаам „; „Свети Николай Анапавс „ – един от 
най-живописните; „Света Варвара“ („Русану“) – девически, най-малкият манастир; „Света Троица“ 
– най-труднодостъпният; „Свети Стефан „ – девически, надвесен над градчето Каламбака; „Ипапан-
тис“ (Ипапанди) – затворен за посещения [по 5].

Лекцията е придружена с богат снимков материал. По време на слайдшоуто преподавателят раз-
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яснява фотосите и насочва вниманието на студентите към конкретни обекти в предстоящата ра-
бота на терен. Адаптирането на визуалното изображение към теоретичното съдържание изисква 
от преподавателя много практически опит и теоретични познания.

Модераторът регламентира в началото на учебния модул отношенията със студентите. Те мо-
гат свободно и открито да го прекъсват по време на презентацията и да задават своите възникна-
ли въпроси.

Разликата между традиционната форма на провеждане на лекция и иновативната е в начина на 
представяне на учебния материал. Преподавателят се опитва чрез визуализацията да провокира 
студентите да не са пасивни слушатели, а активно да участват в усвояването на новите позна-
ния. Очаква изображенията на манастирите в Метеора да създадат интерес и желания у младите хо-
ра да се запознаят de vizo с тях при бъдещата теренна работа. В края на лекцията, всички студенти 
получават презентацията от преподавателя, за да им е в помощ при самоподготовката за изпита. 

  Съчетаване на монолог с диалог чрез въпроси
Използването на разнообразни съвременни методи в студентското обучение изисква лектори-

те да познават иновативните теории и да ги съчетават с класическите дидактически правила. Не-
обходима е педагогическа компетентност, за да бъдат те подготвени с проблемите, които могат да 
се възникнат по време на преподаване. В съвременното глобално общество лекторът не трябва да се 
възприема като „основен източник на информация и познание“. Той трябва да може чрез подходящи 
интеракции да контролира обучението по индиректен начин. Преподавателят е необходимо да кон-
тролира и ръководи процеса на обучение на много нива и да обогатява нравствената ценностна сис-
тема на младите хора. 

Лекторът разказва за създаването на манастирите, за историческото им развитие, за функци-
онирането им като православни религиозни центрове. Визуалната презентация дава възможност за 
същинско събеседване по темата. Студентите задават въпроси, обсъждат се алтернативни предло-
жения, правят се хипотези. Заключението на лекцията е свързано с обяснение за монашеския живот 
и молитвите, които освещават завинаги тези места. Затова всеки, който идва като турист и раз-
глежда манастирския комплекс си тръгва като поклонник. Религиозният център „Метеора“ е в спи-
съка на ЮНЕСКО на световното наследство от 1988 г. [7].

Студентската работа на терен
Сред различните практически методи, използвани в обучението на студентите от специал-

ността „Информационни фондове на културно-историческото наследство“ ИФ-КИН, е и работа-
та на терен (field work). До момента тя е прилагана по задължителните дисциплини „Градски прос-
транства и ансамбли“, „История на религиозните деноминации в България“, „Информационни фон-
дове на религиозните центрове“ и „Празничен календар“ под формата на учебни екскурзии съответ-
но до Мелник, до Велико Търново, до Пловдив, до Рилския манастир, до Манастира „Св. Мина“, до Ба-
чковския манастир, до Кюстендил, до „Св. Александър Невски“, до „Св. Неделя“, до Адвентната църк-
ва в София, до Католическата катедрала „Св. Йосиф“, до Софийската синагога, до джамията „Баня 
башъ“ и др. 

Както е известно, посещението на исторически забележителности и музеи има своите познава-
телни, затвърждаващи, развиващи, коригиращи, естетически и възпитателни функции. То носи ем-
пирично познание, което развива редица умения (за наблюдение, идентифициране, анализ и синтез, 
обобщение, формулиране на понятия, сравнение, обосноваване на твърдения, самостоятелно и кри-
тично мислене) [3, с. 773]. 

Ефективността на качественото проучване зависи от способностите на изследователя да пре-
върне себе си в един чувствителен инструмент и да отрази събитията, станали на терена. Предим-
ство се дава на наблюдението на изследваните явления в техния естествен, социален и културен ас-
пект. Формулираните предварително теории, хипотези и очаквания се проверяват в тяхната ця-
лостна взаимовръзка и естествени условия [1, с. 199].

Описание на методиката на студентската теренна работа в Гърция
  Цел:

  припомняне на усвоени знания по дисциплините „История на религиозните деноминации 
в България“, „Информационни фондове на религиозните центрове“, „Празничен календар“; 

  придобиване на нови знания по „Информационни фондове на религиозните центрове“ – 
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Религиозният център Метеора;
  формиране на умения и навици за работа в екип; 
  съсредоточаване по време на теренната работа;
  проверка и оценка на знанията.

  Задачи:
  наблюдение и/или изследване на действителността;
  обсъждане и дискусия;
  проверка и оценка;

  Изпълнители: преподаватели и студенти от катедра „Културно-историческо наследство“:
  проф. Вера Бонева – историк; 
  доц. Евгени Велев – художник; специалист християнско изкуство;
  гл. ас. д-р Светла Шапкалова – теолог;
  гл. ас. д-р Венцислав Велев – историк; специалист в културния туризъм; 
  ст. ас. Соня Спасова – културно-историческо наследство; специалист социокомуника-

тивна музеология;
  студенти – участват тридесет и осем студента от редовно и задочно обучение на УНИ-

БИТ;
  външни хора – родители на няколко студента, екскурзоводи, гости и др.

  Времеви параметри: април 2011 г. 
  теренната работа е проведена в рамките на учебна екскурзия за три дни 15–17.04.2011 г.;
  пътуването е планирано да съвпадне със Страстната седмица по Православния календар.

  Работна методология:
  преподавателите от екипа провеждат теренното обучение всеки по своето научно на-

правление. Студентите имат предварително зададени задачи и в автобуса изнасят доклади за 
местности и културни забележителности в България и в Гърция;

  по време на пътуването се припомнят изучени теоретични постановки от дисциплини-
те „История на религиозните деноминации в България“, „Информационни фондове на религи-
озните центрове“, „Празничен календар“. Преподавателят говори за християнския смисъл на 
поста, за тайнствата на Православната църква, за Великденските празници в православен кон-
текст. По време на дискусията беше установено, че студентите имат трайни знания, придо-
бити по време на аудиторната лекционна заетост;

  новите знания са свързани с поведението на християнина в православния религиозен цен-
тър. Преподавателят обяснява какво трябва да е поведението на поклонника в религиозния 
център. Прави се съпоставка между понятията турист и поклонник; 

  в Солун се осъществява посещение на църквата „Св. Димитър“. Преподавателят разказ-
ва за историческото развитие на храма „Св. Димитър Мироточиви“, за мощите, за иконите и 
за държанието в храма. Посещението на групата в храма съвпада с обучение на гръцки ученици 
и лекторът обръща внимание на ранното въцърковяване на младите хора в Гърция, като прави 
сравнителен анализ между българското и гръцкото религиозно образование.

  преди групата да пристигне в религиозния център „Метеора“ преподавателят припомня 
изискванията към поклонниците. В манастирите е забранено да се влиза с къси панталони, а же-
ните трябва да са с дълги поли и покрити рамене. Може да се снима. За вход се заплаща такса от 
две евро. Всеки манастир има специфично работно време и поклонниците се съобразяват с не-
го. Освен като духовно и религиозно средище районът на Метеора е известен и с многобройни-
те катерачни турове, прокарани по отвесните стени [по 5];

  групата посещава два манастира – „Свето Преображение Господне“ – мъжки, и „Св. Сте-
фан“ – девически. Студентите задават въпроси, свързани със стила в иконографията, смесени-
те експонати в музейните сбирки, монашеския живот, костницата и др.

  Очаквани резултати:
  да се решат поставените познавателни задачи;
  да се проведе дискусия;
  да се посетят религиозни центрове в Гърция;
  да се реализира работа в екип;
  да се направи проверка и анализ на знанията.
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  Предимства на теренната работа:
  стимулира ползотворните отношения между преподавател и студент;
  спомага за решаване на учебно-практически задачи;
  дава възможност за извършване на наблюдение, събиране и анализиране на данни и изказва-

не на лично мнение.

Анкетно изследване
Феноменът „въпрос“ може да се разглежда като наука и постановките за него са многобройни. Въ-

просът е форма на мисълта в контекста „обект-субект“. Съдържащото се в него противоречие из-
разява съпоставката между знанието и незнанието. Под въпрос се разбира обръщение, изискващо от-
говор. Има необходимост от преход от неизвестното към известното. Основното предназначение 
на отговора е да се намали неопределеността, кодирана във въпроса. Описани са редица педагогически 
изисквания към точния отговор [4, с. 328].

Преподавателят съставя конкретна анкетна карта предназначена за изследването на теренна-
та работа. Тя съдържа седем въпроса – три от отворен и четири от затворен тип. Анкетата е ано-
нимна, посочват се пол, възраст, занимание и дата.

АНКЕТНА КАРТА
„РЕЛИГИГИГИОЗНИЯ ЦЕНТЪР МЕТЕОРА – РАБОТА НА ТЕРЕН“

Пол:……….... Възраст:…………. Занимание……………… Дата:……………...

Моля, попълнете вярното за Вас твърдение!
1. Колко са действащите манастири днес в Метеора?
а/ 24; 
б/ 7; 
в/ 3.
2. Откога действа Метеора като религиозен център?
а/ XI в.; 
б/ XIII в.; 
в/ XV в.
3. До иконата на Св. Богородица в православния храм се поставя:
а/ икона на Иисус Христос; 
б/ икона на Храмовия светец/а/ или икона на храмовия празник; 
в/ икона на Св. Георги;
4. Храмът за православния християнин е……………………....................................
5. Какво трябва да е поведението на човек в православния религиозен център?...
6. Каква е разликата между турист и поклонник?....................................................
7. Ако имате препоръки към работата на терен, моля посочете ги: …….…

Цел на изследването
  Да се провери степента на усвоените нови знания от лекцията и работата на терен;
  Да се затвърдят придобитите знания по дисциплините „История на религиозните деномина-

ции в България“, „Информационни фондове на религиозните центрове“, „Празничен календар“;
  Да се проучи мнението на студентите относно теренната работа.

Хипотеза на изследването
 Ако чрез анкетното проучване се разкрие смисълът на теренната работа, ще е възможно мо-

делирането на образователни технологични варианти за подобряване и развитие.
Анализ на изследването
Анкетните карти са попълнени от тридесет и осем човека – двадесет и две жени и петнадесет 

мъже. Възрастовата граница е 20–25 години. Датата, на която е извършено анкетното проучване-
то, е 17.04.2011 г.

Всичките седем въпроса в анкетата са обект на анализ. В три графични фигури се представят 
въпросите от затворен тип.

На първият въпрос масовият отговор е б). Всички студенти разбират броя на действащите ма-
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настирите – седем. Само двама човека отговарят шест, защото вероятно се объркват – един от ма-
настирите не е отворен за поклонници, но в него има монашески живот.

Извод: Студентите са усвоили знанията, свързани с действащите религиозни центрове на Ме-
теора. Графичното изображение на масово верния отговор показва успешно преподадени знания от 
лектора и ефективно възприети от аудиторията.

Колко са действащите манастири днес на Метеора?

1
2

Фигура № 1
Вторият въпрос е свързан с историята на манастира. Отново възможностите за отговор са 

три – XI в; XIII в.; XV в. Верният отговор а) е посочен от тридесет и двама студента. Шест от ан-
кетираните обаче са избрали отговор б). Объркването им се дължи на това, че през XIII в. манастир-
ският комплекс „Метеора“ се развива, като става примамлив и за нашествениците.

Извод: Високият процент от верни отговори показва, че новите знания, свързани с основаване-
то на манастирския комплекс, са възприети и успешно отразени в анкетното проучване. 

От кога действа Метеора като религиозен център?
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Фигура № 2
Третият въпрос е свързан с наименованието на православния религиозен център. Всеки един сту-

ден е добре да може да се ориентира влизайки в него и да го разчита. Младите хора посочват за верен 
отговор: икона на Храмовия светец/а/ или икона на храмовия празник. Само един студент пише отго-
вор а/ защото вероятно не разбира въпроса спрямо олтарната подредба. 

Извод: Верните отговори на въпроса означават, че студентите имат трайно възприети зна-
ния от вече изучени дисциплини, свързани с религията. Посоченият отговор ясно отразява умения-
та на студентите да се ориентират за наименованието на всеки един православен религиозен цен-
тър, който посещават.
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До иконата на Св.Богородица в православния храм 
се поставя:

1
2

Фигура № 3

Останалите четири въпроса в анкетата нямат графичен вид, защото са от отворен тип и се 
анализират и обобщават индивидуалните отговори на студентите.

На четвъртия въпрос „Храмът за православния християнин е …“ студентите отговарят: дом за 
молитва; Божи дом; дом на Иисус; място за поклонение и молитва; място за общуване с Бога; място 
за спасение, място за молитвено пречистване; място за проповед и др. Всички отговори се считат за 
верни, защото са свързани със затвърдени знания от изучените дисциплини с религиозна насоченост.

Извод: Изброените от студентите отговори отразяват трайно усвоените знания по учебни-
те дисциплини „История на религиозните деноминации в България“ и „Информационни фондове на 
религиозните центрове“.

Петият въпрос: Какво трябва да е поведението на човек в православния религиозен център? е свързан 
с придобитите нови знания по време на теренната работа. Най-често анкетираните пишат: смире-
но; благоприлично; почтително; уважително; спокойно; подобаващо пред канона; според изисквани-
ята на Православната църква. Някои студенти отговарят: да не се говори и разхожда в храма; да не 
се пуши на територията на православния религиозен център; да се спазват ритуалите; да не се про-
вокират неморални мисли с недостойно поведение; жените да са с покрити глави и дълги поли и др.

Извод: Обясненията по въпроса свидетелстват, че голяма част от студентите успешно са усво-
или новите знания по време на теренната работа и с личния си пример и поведение го демонстрират. 

В отговорите на следващият въпрос „Каква е разликата между турист и поклонник“ студентите 
посочват различните цели на туриста и поклонника: целта на туриста има научен и/или развлека-
телен характер, а тази на поклонника е с духовно-нравствена насоченост; туристът отива да раз-
глежда обектите, за да ги опознае, а поклонникът има потребност да се помоли, да общува с Бога и 
посещава с вяра религиозните центрове. Младите хора правилно дефинират смисъла на туристиче-
ското и поклонническото пътуване. 

Извод: Отговорите на студентите показват, че умеят успешно да дефинират две понятия и да 
направят разлика между тях.

Последният въпрос в анкетната карта е: „Ако имате препоръки към работата на терен, моля посо-
чете ги…“ показва отношението към обучението от страна на студентите. Анонимността на ан-
кетата дава възможност за свободно изразяване на лично мнение към теренната работа.

Извод: Младите хора усвояват в процеса на обучение знания, имат възможност да формират 
личностни качества като самостоятелно мислене, търпение, толерантност, готовност за отго-
ворно поведение. Освен това, те подобряват своите комуникативни умения, уменията да работят 
в екип и да си сътрудничат, организационните си умения и креативност. Студентите са благодар-
ни за теренната работа и изявяват желание тя да се осъществява по-често по време на обучението 
им. В анкетите се съобщава и потребност от допълнителна, разширена информация за посетените 
обекти. Изказват се препоръки за по-стегната организация при осъществяването на теренната ра-
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бота. Изтъква се необходимостта от отпускане на повече парични средствата от УНИБИТ, както 
и за търсене на алтернативи за спонсорство от други институции и частни лица за осъществява-
нето на повече извън аудиторна теренна работа.

Описание на резултатите от обучението
Постижения в образователния процес по време на теренната работа:
Студентите умеят: 
  да работят и мислят заедно;
  да се ориентират сами в посетените православни религиозни центрове; 
  да демонстрират придобитите знания в областта на религията; 
  да наблюдават с разбиране обектите;
  да анализират и синтезират информацията;
  да проявяват активност по време на груповата работа;
  да формулират предложенията си за бъдеща теренна работа; 
  да покажат усвоените нови знания;

Недостатъци в образователния процес по време на теренната работа:
Студентите не смятат за нужно: 
  да се съсредоточават максимално по време на теренната работа; 
  да възприемат фактологическата информация;
  да спазват правилата за правопис в анкетните карти – често изписват Бог с малка буква и др.; 
  да се съобразяват с точните часове на престой в конкретните обекти;
  да проявяват толерантност към различното мнение; 
  да внимават по време на общуване с преподавателя и състудентите си; 
  да учат с разбиране.

Изводи
  Студентите с желание и ентусиазъм се включват в организираните теренни работи и се на-

дяват да се провеждат по-често по време на обучението им;
  Педагогическата практика показва, че работата на терен е успешно приложим и полезен метод 

за студентите от катедра „Културно-историческо наследство“; 
  Иновативните форми на обучение допадат на студентите и е добре да бъдат по-често из-

ползвани в академичното им образование.

Тезите, изложени и защитени в доклада, са свързани със студентското обучение и проведената 
работа на терен. Библейският информационен код за образованието е отразен в Христовите прит-
чи. За този, който се обучава се казва: „Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от гос-
подаря си.“ (Мат.10:2). „Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще 
бъде като учителя си.“ (Лук. 6:40 ).

В контекста се изразява не само йерархичността на обществените ценности, но и заложения в 
човека стремеж да се усъвършенства и обучава.
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Христина Томанова-Дамянова
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот

УЧЕНИЧЕСКА КОМПАНИЯ „ЗАИМОВ МЕДИЯ“

В статията представяме своя опит в реализиране на добра училищна практика – работеща учени-
ческа компания. Разглежда се раждането на идеята, целта и амбициите на екипа от ученици и учите-
ли. Представяме осъществените от нас проекти, подготовката, реализацията и анализ на постигнато-
то. Споделяме своя опит в мотивиране на учениците за извънучилищни дейности и финансиране на сама-
та дейност. Във време на икономическа криза доказваме, че може да се постигнат добри резултати с малко 
средства, компенсирани с голям ентусиазъм и желание. 

„Мога, защото искам“ е мотото на ученическа компания „Заимов медия“ към Професионална гим-
назия „Генерал Владимир Заимов“ гр. Сопот. Този девиз най-точно очертава целите и амбициите на 
екипа от ученици и учители. 

Професионалната гимназия се намира в подножието на Стара планина и е най-голямото учили-
ще в района. Разположена на площ от 54 декара и включва няколко учебни корпуса, спортни площад-
ки, паркова част, училищен ресторант и общежитие. Има добра материална база и възможности за 
развиване на извънкласни дейности. В момента в гимназията се обучават 900 ученици по 9 професии. 

Ученическата компания е учредена през учебната 2009/2010 год. по инициатива на клуб „Журна-
лист“ и училищния театър „Заимовец“. Разработена е по програма „Джуниър Ачийвмънт“. Нейната 
дейност е свързана с издаването на училищния вестник „Огледало“, заснемане и предлагане на телевизи-
онни предавания, сътрудничество с местни медии, с изявите на училищния театър и участие в изра-
ботването на рекламни материали. Ученическата компания организира и продуцира редица инициати-
ви, между които конкурсът Мис и Мистър „Заимов“, състезанието за знаещи „Минута е много“ и др. 

Оформени са и работят няколко екипа:
Творчески екип: В него влизат клуб „Журналист“, с ръководител Христина Дамянова и училищ-

ният театър „Заимовец“ с ръководител Лидия Гърдева. Маркетинг и реклама и Счетоводен отдел – 
с ръководител Радка Бубарова

Клуб „Журналист“ съществува от 7 години, основната му дейност е свързана със списване, ре-
дактиране и издаване на училищния вестник „Огледало“. Предпечатната подготовка и дизайна на 
вестника е дело на екип от учители – Христина Дамянова, Светла Георгиева и Мария Дочева. Вест-
никът се отпечатва в местна печатница и се разпространява от учениците не само в училище, но 
и в района. Средствата за това се набират чрез спомоществователи, реклама и подкрепата на учи-
лищното ръководство. Като рекламодатели са привлечени представители на различни фирми в гра-
да и района.

Ученическата фирма предложи на кабелните телевизии в Карлово и Сопот още един медиен про-
дукт – кулинарното предаване „Кухнята на „Заимов“. В него възпитаници от професионалната гим-
назия, които се обучават по специалностите „Кетъринг“ и „Туризъм“ показват своите професионал-
ни учения. Заснемането и монтажът са дело на учениците, обучавани от преподавателката по ин-
формационни технологии Милена Христозова.

В началото на учебната година „Заимов медия“ взе участие в националния конкурс, обявен от 
Майкрософт „Първият учебен ден“ и спечели трето място със своя филм.

Акцент на дейността на фирмата през 2011 г. бе обучението на телевизионния екип – репорте-
ри, оператори и монтажисти. През следващата учебна година се очаква дооборудване на две сту-
дия – радио и телевизионно, и реализирането на нови медийни проекти.

През учебната година училищния театър „Заимовец“ постави пиесите „Бомба в училище“, „Сло-
во за Дякона“ и гостува със забавни програми в Центъра за деца с ментални увреждания в Сопот.

За втора поредна година ученическата компания организира конкурса Мис и Мистър „Заимов“. 
Средствата за мероприятието се осигуряват от продадените билети, а наградите – от местни 
фирми, които ученическата фирма рекламира. 

Счетоводството на фирмата се води от ученици. Те имат възможност да боравят с реални па-
ри и да развиват своите предприемачески и мениджърски умения. За втора година екипът се включи 
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в инициативата „Мениджър за един ден“, реализирана в община Сопот.
Ученическата компания има свой офис, оборудван с компютър, принтер и копир, където ученици-

те се събират, общуват, обсъждат и реализират идеите си. 
„Заимов медия“ намира подкрепа и разбиране от ръководството на гимназията и Училищното 

настоятелство. Те застават зад всяка инициатива на учениците и подпомагат организирането на 
тяхната дейност. Това, което обединява всички, е желанието да се защити авторитета на професи-
оналната гимназия на водещо училище и амбицията тя я да бъде наистина територия на учениците. 

„Заимов медия“ си сътрудничи с общините Сопот и Карлово, регионален вестник „Диалог днес“, 
кабелна телевизия „Скай тв“, Радио „Карлово“ и множество местни фирми и организации.

През март 2010 дейността на ученическата компания бе представена на областната конферен-
ция „Училището – желана територия на ученика“ и спечели първо място. 

В обобщение – положителните аспекти в дейността на ученическа фирма „Заимов медия“ са:
  Развиване на креативно мислене.
  Реализиране на идеи.
  Реализиране на краен продукт.
  Изява на дарби и умения.
  Изграждане на умения за работа в екип.
  Удовлетворение от работата в екип.
  Изграждане на позитивна творческа среда.
  Отговорност, доверие и подкрепа.
  Толерантност и приятелство.

Мария Неновска, Виолета Гуглева, Маруся Буюклиева
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН НА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА

Статията представя добра учебна проктика, реализирана с ученици от 11 клас от паралелка с про-
фил Технологичен – Стопански мениджмънт. Целта на работата е проверка и оценка на знанията и уме-
нията на учениците чрез поставяне на практическа задача – изготвяне и презентиране на Бизнес-план на 
малко предприятие за производство на продукт или услуга. Поставени са такива задачи за извършване на 
дейност, чрез които може да се установи равнището на усвояване на напълно определено съдържание и спо-
собността на тази основа да се изпълнява съответната дейност. Интегрират се знания по различни учеб-
ни дисциплини – Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата и Ин-
формационни технологии.

Класът се раздели на групи, които самостоятелно избират темата, като предварително симулират 
малка фирма с определен предмет на дейност. Формулират се целите и в продължение на два месеца уче-
ниците работят по изготвянето на бизнес план. В процеса на своята работа групите са насочвани и кон-
тролирани от екип учители. Всеки екип защитава своя Бизнес-план чрез презентация. За оценка на резул-
татите се използва предварително изработен еталон.

Възложените задачи са изпълними за учениците и това е оценено теоретично и експериментално, кое-
то показва съдържателната валидност на „тестирането“. Чрез съпоставяне на работата на учениците 
с еталона се стига до извода за качеството на изпълнението на използваната методика за диагностика ка-
чествата на личността и специалните способности и постижения на профилираното обучение по Сто-
пански мениджмънт.

Връзката на теорията с практиката в обучението способства за разрешаването на множество 
практически задачи. Същността на тази връзка е формирането у учениците на активно практиче-
ско отношение към науката и научно обоснован подход към практиката. Погледнато в перспекти-
ва, основна образователна ценност е умението всеки да мисли, да се справя бързо с промените. В у-
словията на пазарната икономика социалната обусловеност на образованието придобива нови изме-



354

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

рения. От една страна се разширяват изискванията към базисната подготовка, а от друга страна се 
изисква актуална професионална подготовка за съответна реализация. Това определи и целта на на-
шата работа: проверка и оценка на знанията и формираните умения на учениците като резултат 
от обучението по раздела „Планиране дейността на предприятието“, чрез поставяне на практиче-
ска задача – изготвяне и презентиране на бизнес-план на малко предприятие за производство на про-
дукт или услуга.

Предмет на изследването са усвоените в резултат на обучението комплексни знания и формира-
ни умения по Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата и Ин-
формационни технологии.

Обект на изследването са ученици от 11 клас от паралелка с профил Технологичен – Стопански 
мениджмънт. 

Учениците са насочени към провеждането на т.нар. приложно проучване, което е ориентира-
но към идентифициране на изискваните факти, доказателства и материли за разработването на 
бизнес-план. Поставени са такива задачи за извършване на дейност, чрез които може да се установи 
равнището на усвояване на напълно определено съдържание и способността на тази основа да се из-
пълнява съответната дейност. Задачите за изпълнение на дейността са пряко свързани със система-
та за оценка. Формират се цели-еталони т.е. става въпрос за преход от обща представа за резулта-
та от обучението към конкретен еталон, критерий за неговото достижение от ученика.

В продължение на два месеца учениците работиха по съдържанието, прилагайки различни техни-
ки за набирането, обработката, анализа, интерпретацията на информацията, следвани от избор и 
вземане на решение. За целта класът се раздели на групи, които самостоятелно избраха темата, ка-
то предварително симулираха малка фирма с определен предмет на дейност. След това формулираха 
целите, които преследват с разработката и и пристъпиха към изготвяне на бизнес-плана.

Потребността от качествен бизнес-план се проявява в най-голяма степен, при набирането на 
финансови средства за започване или разширяване на фирмената дейност. Част от учениците се 
ориентираха към създаването на нов бизнес за продукт или услуга, а друга – към разширяване дей-
ността на вече съществуващ бизнес. Изработените планове преследваха различни цели.

При представянето на бизнес-плана учениците използваха знанията си от часовете по Инфор-
мационни технологии. Самото прадставяне протече в следната последователност:

1.  Техническа подготовка – написване, редакция, отпечатване, подвързия. Използвайки знания-
та за Word и Excel оформиха в текстова, таблична и графична форма набраната информация.

2.  Подготовка на резюме. Резюмето е изключително важна част. То се представи от екипите под 
формата на презентация, изработена на PowerPoint. В хода на представянето пролича степен-
та на усвоеност на знанията и уменията за презентиране. Творческата активност в процеса 
на самата игра показа, че учениците са заинтересовани да постигнат успех. 

В процеса на своята работа групите бяха насочвани и контролирани от екип от учители. За 
оценка на разработките на учениците се използва предварително изработен еталон, който включва 
изискванията относно съдържанието на биснес-плана и техническото му оформяне:

  описание на продуктите и услугите, които ще се произвеждат и техните прогнозни пазарни 
възможности;

  пазарни проучвания – клиенти и конкуренти.
  определяне на стратегията, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата;
  ценообразуване, реклама и промоция, място и начин на дистрибуция;
  план на дейностите за изпълнение на стратегията;
  предвиждания и прогнозни изчисления за резултатите от дейността;
  контрол над бизнеса;
  форматиране на текста, използвайки възможностите на Word и Excel .

В хода на самата презентация се следеше организацията и правилното представяне. Оцениха се 
уменията за презентиране на учениците по следните критерии:

  обосновка на избора на тема;
  заложени ли са основните цели;
  какви аргументи и доказателства са изполвани за доказване на тезата;
  по какъв начин ученика-презентатор свързва отделните моменти в презентацията;
  спазване на правилата при оформяне и структуриране на презентацията на PowerPoint;
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  личностни и физически умения за презентиране – подготовка на техниката и залата;
  управление и контрол на аудиторията.

От казаното до тук се налагат следните изводи:
1.  Учениците са усвоили техниките за проучване и разработване на бизнес-план.
2.  Наясно са с целите, които се преследват с бизнеспланирането.
3.  Умеят да представят и съхраняват резултатите от проучването – във вид удобен за използ-

ване в зависимост от поставените цели.
4.  Учениците умеят експериментално да осъществяват усвоения теоретичен материал – чрез 

прадставяне пред аудитория.
Можем да обобщим, че възложените задачи (по отношение на тяхното съдържание и качество) 

бяха изпълними за учениците и това беше оценено теоретично и експериментално, което показва съ-
държателната валидност на „тестирането“. Чрез пооперационно съпоставяне на работата на уче-
ниците с еталона и с критериите за представяне на проекта, се стигна до извода за качеството на 
изпълнението на използваната методика за диагностика качествата на личността и специалните 
способности и постижения на профилираното обучение по Стопански мениджмънт.

Елена Сотирова Иванова, Мария Петрова Серкеджиева
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

ИНТЕРАКТИВЕН ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН КУРС ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ 
ТЕКСТИЛ, МОДУЛ: „РОКЛИ“

Проектът представлява учебен електронен курс по предмета „Технология на облекло от текстил“ – 
ТОТ, изучаван в професионалните гимназии, специалност „Производство на облекло от текстил“. Пред-
ставен е само модулът „Рокли“, който се изучава в 11-ти клас.

Учебният курс може да се използва както за компютърно подпомогнато обучение, като допълнение към 
традиционния начин – в присъствието на учител, който по атрактивен начин, чрез използването на ин-
терактивна дъска, да представя учебното съдържание и да дава необходимите насоки, така и за компютъ-
рно базирано обучение, при което ученикът има възможност самостоятелно да се обучава, разглеждайки 
проекта самостоятелно от диск или от интернет.

Целта на проектa е да се разработи учебен електронен курс по предмета „Технология на облекло 
от текстил“ – ТОТ – модула „Рокли“, с който да се стимулира интереса на учениците към тази про-
фесионална учебна дисциплина и да се представи учебното съдържание в интерактивен електронен 
вариант, включвайки множество илюстрации, филми, интерактивни тестове, задачи и въпроси към 
разглеждания учебен материал.

За постигане на целта се поставят следните задачи за изпълнение:
1. Проучване на е-обучението и на различните електронни учебници публикувани в Интернет
2. Проучване на учебното съдържание и държавно-образователните изисквания по предмета 

„Технология на облекло от текстил“ – ТОТ 
3. Анализ на технологиите за разработка на електронния учебен курс.
4. Реализацията на проекта за избрания модул.

Актуалността на проблема.
Традиционните модели за обучение не могат да се разширяват, за да посрещнат предизвикател-

ствата на новото време. Това се отнася най-вече за предметите по професионална подготовка, при 
някои от които липсват дори и стандартните учебници. В този смисъл, истинско предизвикател-
ство е използването информационните и комуникационни технологии по тези дисциплини. Елек-
тронните системи за обучение могат да подобрят (и дори да заместят) традиционните методи и 
материали като дискусии в класната стая, учебници, компактдискове и неизползващите Интернет 
компютърни материали. Голямо преимущество е наличието и използването на интерактивна дъска 
и електронни бележници.
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Проучване на различните модели на електронни учебници
Броят на електронните учебници, публикувани в Интернет все още е твърде малък, но тенден-

цията е те да стават все повече. Те си приличат по начина на представяне на материала (чрез сайт 
или презентации) и повечето от тях съдържат и интерактивни тестове за проверка на знанията. 
Все още са рядкост електронните учебни материали по професионалните предмети, както и по-
професионалните решения, представляващи самостоятелни компютърни системи или приложения. 
Още по-голяма рядкост или изобщо не се срещат интерактивни електронни материали, предназна-
чени за интерактивна електронна дъска.

Проучване на учебното съдържание и държавно-образователните изисквания
Учебното съдържание отговаря на държавните образователни изисквания и е съобразено с учеб-

ната програма. Материала обхваща 12 часа от общо 72 по учебебен план. В процес на създаване е след-
ващия модул, с който ще обхванем всички тези 72 часа.

Образователни цели
1. Усвояване на основни знания за построяване на технологична карта и технологична последова-

телност за изработване на различни видове дамски рокли.
2. Формиране на начални умения за сравнение на между технологичните операции при изработ-

ване на отделните елементи в зависимост от модела, предназначението на изделието, вида на 
текстилния материал..

3. Изграждане на навици за самостоятелност, отговорност, самооценка при определяне на тех-
нологичните о     перации.

4. Стимулиране на познавателната и творческата активност на учениците. 

Описание на интерактивния електронен учебник
Технология
За създаването на проекта са използвани основно следните технологии: Flash и ActionScript (за ин-

терактивността), Photoshop (за дизайна), Pinnacle Studio (за обработка на видеоматериала). Про-
ектът представлява компютърно приложение, което се стартира от един изпълним файл.

ДизС цел електронния учебник да бъде не само функционален, но и да доставя естетическа насла-
да, е избран приятен, ненатрапчив и семпъл дизайн (Фигура 1).

Фигура 1. Начален екран

Ползвани са само няколко комбинации от текст и фон, като е избегната всякаква претрупаност. 
Всичко е строго структурирано и подредено. Всички страници имат еднакъв стил на оформление 
(Фигури 2, 3, 4 и 5). 
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Интерфейс и навигация
Интерфейсът е интуитивен и лесен за усвояване. Навигацията се осъществява чрез следните 

бутони:

Към менюто в темата

Напред

Назад

Изход

Показва и скрива подсказки

Допълнителна информация (блок за влачене и пискане)

Наличие на подсказка, появяваща се при посочване под формата на снимка или 
текст (забележка към операцията).

Фигура 2. Тематичен план на модула Фигура 3. Представяне на основните моменти с 
влачене и пускане

Фигура 4. Технологична последователност Фигура 5. Технологична карта с възможност за ви-
зуализация посредством филми
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Софтуер
За създаването на електронния учебник са използвани следните компютърни програми:
Adobe Flash CS (Trial version) – за цялостна реализация на приложението
Adobe Photoshop – за обработка на графичните изображения
Corel Draw – за изчертаване на графичните елементи
Pinnacle Studio – за обработка на филмчетата

Съдържание
Интерактивния учебник се състои от 7 теми, които съответстват на учебната програма по 

предмета „Технология на облекло от текстил“ за 11-ти клас, модул „Рокли“:

Тема1: Общи сведения
Тема2: Видове рокли
Тема3: Използвани материали
Тема4: Конструктивни особености
Тема5: Използвани бодове и шевове
Тема6: Изработване на рокля рязана в талията
Тема7: Изработване на рокля нерязана в талията

Всяка тема съдържа меню, което наподобява план на урока, изписан на дъската по време на час. 
Чрез специален бутон се осъществява постоянен достъп до менюто, независимо коя част от тема-
та разглеждаме в момента.

Електронният курс завършва интерактивен тест и допълнителна информация.

Упътване за използване на електронния учебник
От диска отворете файла rokli.ехе. Проектът се зарежда на цял екран. Освен интуитивният ин-

терфейс, който способства за бързата ориентация на потребителя, предоставена е и подробна по-
мощна информация, към представения електронен продукт.

Заключение
Информационните и комуникационни технологии предоставят съвременен инструментариум 

за онагледяване на урока, при което, от една страна, излагането на учебния материал става по-ин-
тересно, по-разбираемо и по-осъвременено, а от друга, дават възможност на учениците да използват 
български и световни информационни ресурси и съвременни средства за комуникации.

Използването на компютри променя начина, по който учат децата. Електронният учебник е 
надеждно и необходимо пособие за преподавателската работа, но интерактивния електронен учеб-
ник е удачно, атрактивно и високо ефективно средство за учениково съпреживяване на методически 
конструирания свят на преподаваната тема и в същото време средство за учениково изследване и 
развиване на самостоятелно конструктивно и технологично мислене и планиране.

Постепенно образованието излиза от класните стаи и навлиза в живота на учениците. Благо-
дарение на новите технологии придобиването на допълнителни знания е по-лесно и по-удобно – от 
компютъра в училище, у дома, в библиотеката, в компютърната зала. Ако си представим какъв ще 
бъде светът след двадесет години, едно нещо е сигурно – технологиите ще са в основата на иконо-
миката, на здравеопазването, на образованието и на целия ни живот. Затова въпросът, който сто-
и пред нас днес, не е дали ще въведем е-образованието в училище, а дали ще успеем да го направим до-
статъчно бързо, качествено и достъпно. Нека в съзнанието на младия човек училището не е оста-
ряла и консервативна система, а да се превърне в мястото, където той идва с желание и любов. Нека 
всички да направим така, че образованието да стане атрактивно, модерно и желано.
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Приложение1: Снимки от приложението на продукта в учебната практика

Снимка 1: Представяне на технологичната последователност посредством интерактивна дъска

Снимка 2: Свободен избор на тема от раздела последователност посредством интерактивна дъска

Снимка 3: Общо представяне на урока посредством интерактивна дъска
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Снимка 4: Интерактивност при описание на модела посредством интерактивна дъска

Мая Иванова Гешева
Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София

ИНОВАЦИОННИТЕ БИЗНЕС ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО 
ПРОСТРАНСТВО НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

В доклада се представя иновационната практика на НФСГ – София , свързана с учебните програми на 
Джуниър Ачийвмънт – България („Бизнес етика“, „Умения за успех“ и „Лидерство“) в контекста на разви-
тието на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ и трансфера на знания и 
компетентности от учебната към извъкласната и извънучилищна дейност. Проследяват се предимства-
та на програмите, основните им цели и задачи, представят се основните и допълнителните теми за ра-
бота в тях. Изяснява се ролята на учителя и неговия обогатен личностно-компетентностен профил, как-
то и участието на бизнес консултанта в позицията на ментор. Проследено е мултиплицирането на опи-
та в училища у нас и в чужбина и са посочени успешните изяви на учениците от НФСГ на международни 
и национални състезания и форуми.

Предлаганата иновационна практика е свързана с учебните програми на Джуниър Ачийвмънт – 
България (ДАБ) по „Бизнес етика“ и „Умения за успех“ [5]. Те са включени в учебния план на Нацио-
налната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) – София в часовете по свободноизбираема подго-
товка (СИП), а така също и в редица прояви, свързани с извънкласната дейност. В професионални-
те гимназии, редом с фундаменталната икономическа подготовка, като значим актуален проблем в 
цялостния учебно-възпитателен процес според Европейската референтна рамка се очертава разви-
тието на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“, както и проявата на 
социално-отговорно поведение на учениците. Тази педагогическа задача е в синхрон със стратегия-
та „Европа 2020“, действащата Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-
2013 г., както и на редица други документи на Европейската комисия, отнасящи се до партньорство-
то между образованието и бизнеса.

Учебните програми по „Бизнес етика“ и „Умения за успех“ на най-старата и бързоразвиваща се 
организация в света, работеща в областта на икономическото образование – Джуниър Ачийвмънт , 
интегрират знания по следните учебните предмети: предприемачество и мениджмънт, географи-
я и икономика, свят и личност, икономическа информатика, български език и литература, английски 
език, немски език, история и цивилизации и др. Обучението предполага и синтез между учебната и 
извънкласната училищна дейност.
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Целите на обучението и основните задачи, произтичащи от тях, са свързани с: 
  овладяване основите на етиката, общочовешките ценности и етичните принципи в бизнеса; 

изграждане на организационна култура, основана на етичните принципи и развитие на социал-
но-отговорно етично поведение ( в рамките на програма „Бизнес етика“);

  овладяване на знания и основни модели за ефективност в работната среда; развитие на компе-
тентности, свързани с усъвършенстване на личностните качества, създаващи предпоставки 
за хармонизация на очакванията и изискванията на работната среда (в училище, на работно-
то място и в живота) и разработка на материали: проектна задача за лицата на успеха и порт-
фолио с документи, необходими при кандидатстване за работа (в рамките на програма „Уме-
ния за успех“).

Оценяването на знанията по програма „Бизнес етика“ е свързано с тестово изпитване след вся-
ка тематична единица. Редом с това преподавателят оценява учениците в зависимост от участи-
ето им в екипната работа, комуникацията с международни партньори (работещи по същата учеб-
на програма), участие в извънкласни форми и прояви, и други проекти на Джуниър ачийвмънт. Ка-
то форма на проверка и оценка присъства и есето. Използват се както междинно оценяващи тесто-
ве и есета, така и заключителни. В обучението присъстват и класическите за педагогическата наука 
форми на проверка и оценка на знанията на учениците.

По програма „Умения за успех“ преподавателят оценява учениците в зависимост от събраната и 
обработена информация в рамките на конкретна задача; изградените умения за работа в екип; езикова-
та компетентност; екипните разработки по конкретни теми; организационната култура; проектна-
та разработка „Лице на успеха“, подготовката на портфолио с документи, необходими при кандидат-
стване за работа, и участие и активност в извънкласни прояви и други проекти на Джуниър Ачийвмънт.

Всеки ученик завършва обучението с оценка и сертификат в зависимост от резултатите си, по-
лучавани както при всяко занятие, така и във връзка с неговия личен принос в проектната задача и 
подготовка на портфолиото.

Учебното съдържание по програма „Бизнес етика“ [3] включва нови знания, подобно на класиче-
ската в дидактиката нова тематична единица. Новите знания се поднасят на базата на реален биз-
нес казус, в рамките на който ученици от целия свят изучават човешките ценности, развитието 
на характера на личността, както и етичните принципи в бизнеса. След всяка част от казуса след-
ва дискусия и работа в екип (учениците са разделени на екипи от началото на учебната година). Та-
ка в хода на практическите упражнения се въвеждат новите понятия. На тази база се основават и 
груповите задачи и комуникацията с международни партньори, осъществявана тематично и еже-
седмично. Така се предоставя възможност за дискутиране и обсъждане на етични дилеми. Ученици-
те комуникират със свои връстници от цял свят, разширявайки възгледите си по етични въпроси и 
развивайки познанията си за междукултурните различия. След всяка тематична единица се решава 
тест и самостоятелно в хода на самоподготовката се разработват есета. Поставят се и индиви-
дуални творчески задачи.

Учебното съдържание по програма „Умения за успех“ [4] е обвързано с учебната програма. То 
включва нови знания, подобно на класическата нова тематична единица. В хода на практическите 
упражнения се въвежда нова лексика, тематично обвързана с проектното задание. Поставят се и ин-
дивидуални творчески задачи („Лица на успеха“ и портфолио с документи, необходими при канди-
датстване за работа).

Програмите „Бизнес етика“ и „Умения за успех“ са атрактивна предизвикателна проектна фор-
ма на работа в българското училище. Те предоставят богати възможности за лична ангажираност, 
конкретен принос и развитие на всеки от участващите. В хода на обучението се осъществява въз-
можност за ежедневна информираност относно успеваемостта – брой точки за всеки елемент от 
учебната единица и ежедневна класация на обучаемите. Бизнес програмите са базирани на екипната 
работа и изява. Създава се възможност за развитие на езиковите компетентности и комуникатив-
ност. Учениците контактуват с международни партньори, обучаващи се по същите учебни програ-
ми. Обучаемите решават задачи, свързани с нестандартни житейски и бизнес ситуации, чрез които 
развиват личностните си качества, организационния си опит и предприемаческа култура.

Навигацията се осъществява успешно от учителя, който във всеки момент знае до коя задача 
от структурата на учебната единица е достигнал всеки ученик. Преподавателят участва в проце-
са на взаимодействие с учениците при преодоляване на поредното предизвикателство в овладява-
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не и приложение на учебното съдържание. През последните десетилетия се появиха някои световни 
тенденции, свързани с организацията  и съдържанието на образователния процес и педагогическото 
общуване, насочени към демократизация и хуманизация на образователната практика. Значително 
се обогатява професионално-компетентностния комплекс на „стълбовете в храма“ (това са 
функционалните подразделения в „културата на ролите“ – вж.1). Според Мерджанова „новата гама 
роли води до нови очаквания и до нови компетентности за учителя“ [2, с. 63]. Посочват се следните 
обогатени професионални роли:

  роли, свързани с формирането на компетентости на ценностно равнище – експертно-консул-
тантска: „информатор, експерт, партньор, диагностик, оценител, инициатор, аниматор, събе-
седник, участник, наблюдател, възпитател, терапевт, модел за подражание(образец), прогностик, 
регулатор, приятел, артист, дипломат.....“ [пак там]. Тези роли са насочени и към онези, които вяр-
ват, че животът е едно общообразователно училище и ролята на учителя в училището на живота 
е да учи, да дава уроци, съответстващи на онзи етап, на който всеки се намира по Пътя.

  роли, свързани с взаимоотношенията между отделните „стълбове“ – експерт и партньор: „съ-
беседник посредник, помощник, съмишленик, партньор, сътрудник, опонент, конкурент, екс-
перт, консултант, съуправленец“

  роли, свързани с професионалното ориентиране и квалификация – медиаторно- модератор-
но-фасилитаторна: „информатор, консултант, съветник, експерт, посредник, общественик, 
оратор....“

  роли, свързани с извънучилищни взаимодействия – социокултурна
  Процесът на учене, синхронизиран с посочените обогатени професионални роли на учителя, се 

разглежда като проблемна ситуация, близка до реалността на всекидневието. Ученикът – като 
личност напълно свободна и мотивирана да бъде автор на решенията, които ситуацията изис-
ква от него. Взимането на решение – абсолютно задължително, като елемент от учебния процес. 

Обогатеният професионално-компетентностен ролеви профил не води до изграждане на един 
имагинерен, несъществуващ образ или до създаване на „Похвалното слово за българския учител“. 
Учителят не е в позицията на приказен вълшебник, който ще научи със своите вълшебни фокуси 
и ще помогне и онези, които се учат да станат вълшебници. Възможно е сред избраните предмети 
да липсват самотата, отчаянието, старостта, добротата, мъдростта, любовта; може и да не 
са достатъчни часовете по благополучие, успех, слава.... Тези предмети влизат в индивидуалната 
програма на обучение, свързана с формирането на компетентностите на ценностното равнище. 

При възможност се включват и бизнес консултанти в ролята на ментори, които насочват 
учебния процес, доближавайки учениците до практиката чрез своя опит в хода на обсъждането и 
решаването на конкретни проблеми.

В хода на учебната работа се използват учебници и учебни помагала, предоставени от Джуни-
ър Ачийвмънт, проучват се литературни източници, интернет сайтове, осъществяват се групови 
и индивидуални срещи с представители на бизнеса и др. Така структурирано учебното съдържание 
предполага доминиращо присъствие на интерактивните форми на обучение и самостоятелната ра-
бота на учениците. Учителят управлява процеса, осъществявайки постоянна обратна връзка с все-
ки ученик чрез изброените форми на работа (групови разработки, индивидуални проекти в рамките 
на глобалната задача и др.). Ученикът трайно се превръща в субект на учебно-възпитателния процес 
и участва активно в процеса на педагогическото взаимодействие.

Учителят предоставя новите знания на базата на основната проблематика по програмата и 
казуси, свързани с актуални измерения на обществено-икономическата реалност; умело направлява 
учениците в анализа и обработката на материалите; в дискусиите, свързани с изясняване на основни 
понятия и конфликти; проверява и оценява груповите разработки, индивидуалните проектни раз-
работки и презентации; предоставя възможности на учениците за участие и изява в инициативите 
на Джуниър Ачийвмънт: други учебни програми, конференции, състезания, обучения и други събития, 
в които има възможност за практическо приложение на наученото и творчество.

Обучаемите усвояват новите знания чрез ежеседмично разпределеното учебно съдържание; 
участват с активната си позиция в обсъжданията, свързани с основната проблематика; изготвят 
проектни разработки на тема „Лица на успеха“. Така например изборът на учениците от НФСГ в 
рамките на проектната задача „Лица на успеха“ бе свързан както с имена от приказките и бизне-
са (маркетинговия образ на Дядо Коледа); така и от сферата на предприемачеството и бизнеса (Бил 
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Гейтс, Доналд Тръмп, Сергей Брин и Лари Пейдж, Роман Абрамович и др.) и българската икономическа 
реалност (Димитър Колев, Григор Бонев и др.). Всеки ученик подготвя портфолио с материали, необ-
ходими при кандидатстване за работа и участва в организиране на събития, свързани както с учи-
лищния живот, така и с дейността на Джуниър Ачийвмънт.

Обучението по „Бизнес етика“ и „Умения за успех“ е тясно свързано и с извънкласната дейност 
на учениците. Работата по тези програми получава огромна популярност сред учениците от всички 
класове на НФСГ. Обучаемите участват в процеса на синтез между учебната и извънкласна дейност, 
формирайки и проявявайки социално отговорно поведение. Опитът по Бизнес етика бе споделен по 
време на обучение на преподаватели от цялата страна. Учениците от НФСГ обмениха свои идеи със 
съученици от СОУ „Иван Момчилов“ в гр. Елена, демонстрирайки знания и компетентности по те-
мата „Моите ценности“, с ученици от Първа английска гимназия – София по темата „Поведението 
на предприемача в условията на криза“, с ученици от СОУ „Васил Левски“ – Велинград и СОУ „Георги 
Бенковски“ – Пазарджик по темата „Комуникационни компетентности“.

Работата по програмата Бизнес етика инспирира социално значими проекти, свързани с дарител-
ството. Учениците, работещи по програма „Бизнес етика“ събраха чрез благотворителен концерт 
средства и ги предоставиха на Клиниката по детска онкохематология към МБАЛ „Царица Йоанна“ за 
закупуване на рентгеноскоп. Съвместно с Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и 
Нов драматичен театър „Сълза и смях“ бяха събрани средства за реконструкция на детските съоръже-
ния в градина „Такев“, разположена на територията на община „Средец“. Учениците проведоха множе-
ство срещи, свързани с избора на благотворителна кауза в Министерство на културата, Министер-
ство на околната среда и водите, Столична община, Националния исторически музей, Държавна аген-
ция на българите в чужбина, Националното училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, Национал-
но читалище „Луи Брайл“, Съюз на слепите в България, Фондация на българите боледуващи от астма, 
Фондация на деца, страдащи от синдрома на Гоше, Фондация „Анимус“ и др. Тези срещи поставиха на-
чалото на ползотворни контакти и работа по съвместни социалнозначими проекти.

Групата по СИП стана първата ученическа формация, присъединила се към стандартите по Биз-
нес етика, разработени от Форума на бизнес лидерите под егидата на принц Чарлз.

Учениците участваха в следните форуми: първата и втората национална ученическа конферен-
ция по предприемачество; ежегодната конференция на тема „Отговорен бизнес“, провеждана съв-
местно с Хюлет Пакард – България; Международната инициативата „Мениджър за един ден“; ча-
сът по бизнес на МОМН (поставил началото си в НФСГ), Националната конференция „10 години 
инвестиция в образованието. Нека техният успех бъде наше вдъхновение“; участие в работата на 
Младежката приемна на Президенството на Република България; Международната конференция за 
младежката толератност – Ямбол; националната конференция „Училището – желана територия на 
ученика“ – 2007, 2008 и 2009; Международният младежки конкурс „Карл Велики“ (национални победи-
тели); открития урок съвместно с ученици от Първа английска гимназия в рамките на Световната 
седмица по предприемачество на тема „Комуникационни стратегии в условията на криза“, Между-
народното състезание „Skills@Work“ Challenge (национални победители), Националния иновационен 
лагер – 2010, Националната конференция „Летящ старт“ и др.

Тези изяви намират и широко медийно отразяване в информационни емисия на Националната те-
левизия, сутрешния блок на Военен телевизионен канал, Вестник „Аз буки“, списание „Бизнес секре-
тар“, информационно издание „Седмица“, бюлетина на Американската търговска камара, бюлетина 
на Българската търговско-промишлена палата, страниците на bg.newsroom, страниците на Фонда-
ция „Помощ за благотворителността в България“, Джуниър Ачийвмънт България, партньорските 
училища и др.

Всичко това свидетелства, че тръгвайки от предизвикателството Учебна програма по „Бизнес 
етика“ „ и „Умения за успех“ , преминавайки през традицията, идваща от националната култура и 
универсалните човешки ценности, интегративността на програмите и интерактивните форми 
на обучение, у обучаемите се поставя началото на формиране на нов тип организационна култура и 
очер таващи се перспективи в педагогическото, а в бъдеще и в бизнес пространството.
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Любка Стоянова Георгиева, Парашкева Минкова Кибритева
ССУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ 
С MOUSE MISCHIEF В ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРИ ПОДГОТОВКА И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО В I КЛАС

В разработката споделяме своя опит за използването на компютърни презентации и електронни те-
стове с Mouse Mischief при провеждането на годишно тържество в I клас. Включването на презентации и 
тестове прави извънкласните дейности разнообразни, интересни и емоционални. Интерактивните еле-
менти провокират детското въображение, насочват интереса на децата към нови за тях възможности за 
използване на компютъра. Добавянето в един такъв училищен празник на сюжетно-ролева рамка придава 
завършен вид на тържеството. Работата по предварителната подготовка прави децата задружни и ги 
учи на взаимопомощ и екипност в работата.

Традициите в съвременното българско училище са създадени благодарение на ентусиазма и усили-
ята на много бележити личности и стотици безименни книжовници, учители и просветители. Осо-
бено силно се открояват традиционните празници, свързани с важни моменти от живота на кла-
са. В начална училищна степен и най-вече в първи клас, те оставят незаличими спомени. Всеки от нас 
има скътани някъде сред пожълтелите снимки поне една, с коронка-буква на главата, с незабравимата 
първа учителка и първите училищни приятели. По отколешна възрожденска традиция майските го-
дишни утра в българското училище са съпътствани от голям трепет и вълнения. Най-напред защо-
то се провеждат в навечерието на празника на Светите братя Кирил и Методий и отдават почит 
и преклонение на великото им дело. А още и заради това, че по време на тези празници ученици и учи-
тели показват публично резултатите от своя упорит труд през цялата учебна година. 

От особена важност в първи клас са празникът при посрещането на първокласниците на 15 сеп-
тември, празникът на цифрите, който е към края на месец декември, но често се слива с празника на 
буквите през месец март, и може би най- вълнуващият празник след началото на първи клас – годиш-
ното утро за раздаване на свидетелствата за завършен първи клас. 

Едва ли можем да присъстваме на такова утро, без да си спомним оня незабравим откъс от рома-
на „Под игото“ на народния писател Иван Вазов. Всеки от нас е съчувствал на героите и е съпрежи-
вявал техните емоции. 

Днес, в 21 век, ние, наследниците на възрожденските учители, искаме да обновим традицията ка-
то съхраним най-хубавото от нея. Запазвайки празничното вълнение, да отстраним притеснение-
то и напрежението. Като използваме нови методи и технологии, да позволим на децата спокойно и 
забавно да разгърнат възможностите си. Защото българското училище има и традицията да следва 
новостите – на европейско и световно ниво. 

Приспособяването на образованието към тях налага пълна промяна на съдържанието, методите 
и целите на образователната система. „Компютърът е забележителен с това, че може да бъде едно-
временно обект и средство за обучение. Той е обект за изучаване от страна на учениците и средство 
за обезпечаване на учебния процес. Едно от ефективните приложения на компютъра, като средство 
за преподаване, е разработването и представянето на мултимедийни презентации. Тези презента-
ции решават редица проблеми в учебния процес – повишаване на образователната стойност на про-
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вежданата беседа, провокиране на въображението на учениците с цел пораждане на дискусия, пови-
шаване на интереса към изучаваната тематика и др.“ [1]. 

За разнобразяване на стила на работа и повишаване на ефективността от учебната дейност, го-
ляма част от учителите от няколко години използват успешно мултимедийни презентации в сво-
ята работа – както в ежедневните уроци, така и при провеждане на училищни тържества. Съвре-
менните тенденции изискват детето да бъде активен участник, а не само наблюдател на случващо-
то се на екрана. Тази идея може успешно да бъде осъществена чрез иновативната технология Mouse 
Mischief – един компютър – много мишки. Това е технология, която ангажира едновременно внимани-
ето на всички ученици, те се забавляват и учат едновременно, по нов и атрактивен начин – с инте-
рактивни средства.

Благодарение на многото мишки голям брой ученици могат да отговарят едновременно на въпросите, 
да се отчитат верните отговори и да се отличават най-бързите. В същото време грешните отговори 
се отчитат без поименно да се посочват сгрешилите деца. Това запазва тяхното самочувствие и 
желание за работа. По този начин се избягват сълзи, обиди и тържествува празничният дух.

Идеята ни за годишно тържество възникна, вдъхновена от множеството новаторски разработки 
на колеги, споделени в Е-книга на учителя [7], и в някои от образователните сайтове за споделяне, 
като БГЛог Начално образование и Teacher.bg. 

Стигнахме и до извода, че трябва да се опираме на традициите и да изберем подходяща сюжетна 
рамка, която да придаде смисъл и цялост на самото тържество. Така родителите на нашите 
ученици получиха поканите си за тържеството под формата на писмо в бутилка, а нашите ученици 
се превърнаха в смели пирати, покорители на острови и търсачи на съкровищата на човешкия 
дух. Самите острови представляваха различни области на познанието и носеха съответно 
наименованията: 

  Интересни задачи за познавачи (занимателни и логически задачи).
  Остров Трудни правила (със съдържание от изученото по български език).
  Полуостров Най-красивата земя на света (обединява знания по роден край и литературни про-

изведения за Родината).
  Планета Познай приказката (презентация – тест с Mouse Mischief върху любими детски при-

казки и герои).
  Странната гора на загадъчните неща (сглобяване на пъзел от дадени части – ракета).
  Спирка И ний сме дали нещо на света (презентация за българи с принос в световната история и 

култура).
За успешното преминаване през отделните спирки отборите се възнаграждаваха с рибки, на кои-

то бяха написани думи. След приключване на пътешествието, децата съставиха от тях изречения. 
Подредени в текст, те образуваха инструкция, която ги отведе до мястото на скритото съкрови-
ще. В ракличката, която отвориха, се намираха свидетелствата за успешно завършен първи клас и 
списъкът с книжки за прочит през лятото. 

Празникът завърши с поздравления от родител, почерпка и танц. 
С подготовката за този празник деца и родители живяха около месец. Малчуганите с радост по-

магаха за изрисуване на бутилките, изработване на поканите и елементи от костюмите. Но декори-
те, костюмите (шапките и аксесоарите) бяха дело на екип от петима колеги. Към тях с удоволствие 
се включиха наши ученици от предишния випуск. Благодарим им от сърце, защото без съмишленици 
и най-добрата идея остава безплодна.

Реализирането на такъв проект носи много положителни емоции, учи децата на съпричастност 
и взаимопомощ. Привличат се за участие родители, учители и доброволци. С общи усилия се сътво-
рява незабравимо преживяване, което се превръща в скъп спомен, скътан в съкровищницата на тях-
ното съзнание. 
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Ангел Владимиров Ангелов
Югозападен Университет „Н. Рилски“, гр. Благоевград

НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ФАЗОВАТА ПУЛСАЦИЯ В ПРАЗНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 
УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ УЧИЛИЩНИЯ ПРАЗНИК: „ОТКРИВАНЕ НА НОВА 
УЧЕБНА ГОДИНА“

Като значимо събитие, събитиен център в първия училищен ден на първокласника, с непосредствено 
отношение на училищната общност към него. Бихме могли да го определим като началото на периода, не-
посредствено свързан с познанието, добивано с учене, в който се усвояват кодовете за разбиране, изграж-
дат се умения и се развиват качества за опериране и рекомбиниране с национални, регионални и общочо-
вешки конструкти на културата.

Що се отнася до конструкта на училищния празник – фаза, бихме могли като начало да напомним, че 
празникът битува в социума със своите неизменни, преминали и проверени от времето фази; първата – 
почит към ценността и втората – веселие.

Вглеждането ни в празничното поведение на училищната общност в първия училищен ден на първок-
ласника, освен с аморфността на структура и средства, ни предлага една фазова изместеност. В грамад-
ната си част сценарните означавания на изследвания от нас училищен празник, както и конкретни него-
ви проявления в училища на различни градове в страната ни налага извода, че основното действие на пър-
вокласника е дългото, продължително чакане; престоят в определено пространство за определено, но неор-
ганизирано време, за да бъде посрещнат със странна смесица от ритуали, в голямата си част присъщи на 
фазата веселие.

Ако от многото факти, насищащи разгръщащият се живот на детето-бъдещ ученик, подберем таки-
ва, свързани с това по какъв начин детската градина и семейството изпращат детето в училище (както ка-
то вербални пожелания, така и в ритуалните практики), ще констатираме наличието на идеята за пътя. 

Пътят противопоставен на мястото, пътуването – на чакането, възстановява естествената фа-
зова пулсация на празника. Същественото действие на първокласника в първия му училищен ден е пътува-
нето; преминаването по пътя от периферията /дома/ до центъра /училището/, от училищния двор /пе-
риферия/ до класната стая /център/, от вратата на класната стая /периферия/ до работното място – 
чин /център/.

В материала се разглеждат атрактивните „спирки по пътя“, които превръщат фактът в събитие, а 
събитието в ключов житейски преход в разгръщащият се живот на първоклосника.

Целта на този текст е да предизвика вариантни решения към проблеми, които не се поставят и 
дискутират в университетските курсове по педагогика; научната литература ги определя като не-
значителни и решими от самосебе си, а практиката ги е оставила на действията на амбициозни ро-
дители и безпомощни учители.

Популярна теза: Подготовката и провеждането на училищен празник е проблема, решима от 
самосебе си. Такава теза предположи сценарното означаване, например за откриване на учебната 
1996/1997 година в Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград, да има следния вид:

1.  Строй – /звучи музика/
2.  Знамето на училището – /марш/
3.  Посрещане на първи клас в строя
4.  Знамето на Р. България – /химн/
5.  Слово на директора
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6.  Литературно-музикална програма
7.  Изпращане знамето на училището – /марш/
8.  Първи училищен звънец
9.  Изпълнител – „Звънче“
10. Изпълнител – „Звъни звънчето“
11. Втори училищен звънец. Първи клас влиза в училището – /химн на Кирил и Методий/ 
12. Съобщения от директора. /Накрая звучи музика/ 

Нова теза: Училищният празник предполага допълнителна активност чрез инициативи, дей-
ности и разходи от цялата училищна общност, които да генерират обстоятелства, при които уче-
никът да изпитва радост от познанието в ключови преходи на разгръщащия му се живот.

Пояснение: Бихме могли да определим училищна общност, като самоуправляващо се обединение на заг-
рижените за просперитета на едно училище, със своя определена и самовъзобновяваща се потребност /щас-
тие от живота/, с дейност за задоволяване на тази потребност /учебна дейност, училищна празничност/, 
която предлага щастие от познанието; с взаимодействие между всички членове, което им носи щастие от 
общуването; с видими и реални резултати; с отношение на членовете към резултатите /щастие от по-
растването/. 

Такава теза предполага сценарното означаване за откриване на учебната година в Осмо СОУ „Ар-
сени Костенцев“ – Благоевград да има следния вид:

Дата: 14 и 15 септември 2011г.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Изпращане на покани: 
– до значими за училището институции, личности и медиите – прави се от директора на учили-

щето; до родителите на първокласниците – прави се от председателя на училищното настоятел-
ство. Следва да се получат на домашните адреси най-късно – седмица преди събитието; персонално до 
всеки първокласник – прави се от бъдещия класен ръководител. Следва да се получат на домашните ад-
реси най-късно – седмица преди събитието; 

Примерен текст по [ 1;16-17.]: 
Здравей скъпи/а/ .............................,
Аз съм твоят/а/ учител/ка/. Казвам се ................................... Поздравявам те – ти тръгваш на училище. 

Надявам се, че ние с теб ще станем добри приятели и че ти ще дружиш с всички деца от класа. А знаеш ли 
колко другарчета ще имаш? ........./изписва се с думи бройката/. Училището ни е най-хубавото в града. Ти ве-
че си голям/а/ и затова трябва сам/а/ да намериш класа си на двора. Ако се объркаш – не се бой, татко или 
мама ще ти помогнат да дойдеш при мен.

Аз ще те чакам до табелата с надпис: „I A клас“. Ще се радвам да се запозная с теб!
Твоят/а/ учител/ка/
– до епархийския свещеник – прави се от председателя на училищното настоятелство;
Подготовка на материалната база: – дворът пред парадния вход – озвучаване, национално знаме 

на Р. България, знаменна група от 6 ученика, знаме на училището със знаменната група, жертвеник с 
газова бутилка, факла, изпълнител; парадният вход – арка от сплетени цветя и зелени клони, над нея 
надпис „Помогни ми да те възвися!“;

Пояснение: „Помогни ми да те възвися!“ – това е надпис на входа на много възрожденски училища. Учи-
лищният праг е задължителен архитектурен елемент на всяко училище. Той е „знак на стълбата, на стре-
межа към знание, на изкачването към науката и промяната“, но пък от друга страна стълбата е „неизме-
нен атрибут на пътя към възвисението“. Разтворените училищни двери, украсени със зеленина и цветя, не 
са нищо друго освен арка, а тя е „символ и синоним на вертикалния път“. В психологически план, тя е „знак 
за прехода, но и подкана към човека да го осъществи“[2;248 ]

– във фоайето надпис – „Добре дошли, скъпи първокласници!“; останалото дворно простран-
ство – по допълнително уточнение, според възможностите; класните стаи на първокласниците, акто-
вата зала, училищният стол – по допълнително уточнение, според възможностите ;

ХОД:
Фаза „Почит към ценността“
14 септември 2011 г.
Атракцион „религия“
Богослужение за успех на училищното дело и за здравето на ученици, учители и родители. Водос-
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вет на училищните помещения – съобразно ритуалите на Българската православна църква.
Тържествено заседание на педагогическия съвет; участват: училищното ръководство, учите-

ли, училищното настоятелство, ученическият съвет, значими други и представители на помощния 
персонал – по допълнително сценарно означаване.Тук е мястото да се прочете приветствието на Минис-
търа на МОМН.

Пояснение: Тържествено заседание на педагогическия съвет училището следва да прави по следните по-
води: откриването на учебната година, Денят на народните будители, Денят на българската писменост, 
просвета и култура и при кръгли годишнини от основаването на училището или кръгли годишнини на па-
трона.

15 септември 2011 г. 
Действия в училищния двор:
8.20 – 8.50 ч. – звучат песни за първия училищен ден и други „вечни“ училищни песни.
8.20 – 8.50 ч. – на входовете /подстъпите / на училищния двор, ученички от горните класове по-

срещат с пита, мед и съответно – сол, учениците; медът е за първокласниците и малките ученици, а 
солта е за родителите /възрастните/ и големите ученици.

8.30 – 8.50 ч. – класните ръководители, на предварително уточнено място, приемат поздравления 
и цветя от ученици и родители; учениците оформят строй, като в центъра са първокласниците.

Пояснение: Учителят на първокласниците следва да е запомнил лицата на своите ученици и да се обръ-
ща към тях /да ги приветства/ по име. Представители на помощния персонал дискретно приемат цветя-
та от класните ръководители на първокласниците, отнасят ги в класните им стаи и ги подреждат под-
ходящо в предварително подготвени съдове.

Атракцион „държавност“
8.50 ч. – Музикален сигнал № 1 – фанфари: „По-далече, по-високо, по-бързо, по-силно“
В съпровод на сигнала – посрещане на Директора и училищното ръководство
ВОДЕЩ: – представя училищното ръководство
8.5... ч. – Музикален сигнал № 2 – Барабанен дреб
В съпровод на сигнала – посрещане на училищното знаме /по предварително уточнен маршрут/
8.5... ч. – Музикален сигнал № 3 – „От как се е мила, моя, майно льо ...“
В съпровод на сигнала знаменната група от 6 знаменосци, със знамето на Р. България /в хоризонтално 

положение/, по предварително уточнен маршрут, подхожда към пилона и закача знамето на въжето.
 8.59 ч. – ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Аз съм българче“ от Иван Вазов. След края на изпълнението си – запалва 

жертвеника.
9.00 ч. – Музикален сигнал № 4 – Химн на Р. България.
В съпровод на химна – знаменосец издига знамето на Р. България.
Обяснение: Атракцион – структурен елемент на училищния празник, като в резултат на сетивно-

то и психологическото му въздействие върху празнуващата общност се формират определени степени на 
привлекателност и се постига равнище на хармонично взаимодействие, което обуславя адекватно праз-
нично почитане на ценността познание в ключови преходи на разгръщащия се живот на малкия ученик. 
Атракционът е педагогическо средство тогава и само тогава, когато превръща определено събитие от раз-
гръщащия се живот на ученика в значим жизнен епизод, води младата личност към някакво лично откри-
тие, стимулира чувството за личен успех и въплътява щастието, разбирано като щастие от живота, от 
познанието, от общуването, от порастването. [3;130-132.]

ВОДЕЩ: – представя официалните гости: 
Атракцион „памет“
Музикален сигнал № 5 /или „живо“ изпълнение/ – „Песен за Арсени Костенцев“
Церемония по полагане на цветя пред паметната плоча на патрона на училището – Арсени Кос-

тенцев – прави се в съпровод на песента.
Атракцион „слово“
Приветствие на кмета на община Благоевград – чете се от представител на общинска администрация 
Приветствие на директора.
Музикален сигнал № 6 – „Български всеучилищен химн“. 
Атракцион „посвещаване“
ДИРЕКТОР: /подхожда към входа на училището и изпълнява ритуала по разливане на вода от ба-
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кърено менче/ 
Музикален сигнал № 7 / или „живо“ изпълнение/ – Училищен звънец
ШЕСТВИЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ по предварително установен маршрут, през главния вход 

към класната стая. 
Пояснение: Започва се от паралелка „А“. Учениците са подредени по двойки /момиче и момче/ съгласно 

азбучен ред.
ВОДЕЩ: – съобщава трите имена на първокласниците, съобразно азбучния им ред, като завършва 

с имената на класния ръководител.
Пояснение: Темпът на съобщенията на Водещия следва да е такъв, че да съобщава имената на двойки-

те първокласници, когато прекрачват училищния праг.
ВОДЕЩ: – след влизането на последната двойка първокласници – приканва към внимание за изпра-

щане знамето на училището и училищното ръководство.
Музикален сигнал № 8 – фанфари 
ВОДЕЩ: 1. Съобщава, че концертът, посветен на откриването на учебната 2011/2012 година ще 

започне след 45 мин. на ...................... Кани родителите на първокласниците на среща с училищното ръ-
ководство в зала ................................

Пояснение: Родителите влизат през отделен /удобен/ вход.
Кани учениците от останалите класове да влязат в класните си стаи.
Прави други съобщения и уточнение.
Действия в училищните помещения:
Среща на училищното ръководство с родителите на първокласниците – по допълнително сценар-

но означаване.
Пояснение: Срещата се ръководи от председателя на училищното настоятелство.
Примерни акценти: 
Представяне и поздравления от „значимите други“.
Представяне на постиженията на училището – мултимедия.
Подписване на индивидуални договори между директор и родители /настойници/ за спазване на 

Училищния правилник.
Получаване на комплекта учебници и учебни помагала /без Буквара/.
Свободна дискусия.
Първи училищен урок:
„Красивата наука“ – за първокласниците – по допълнително сценарно означаване.
Пояснение: Заглавието е работно. Без родители, фотоапарати, видеокамери и почерпки. Без инфан-

тилни рисунки и надписи по дъската. Основните акценти в урока следва да се състоят не в организацион-
ни действия, спомени за и от детската градина, словесна логорея за новата социална роля – ученик и про-
изтичащите от това задължения, както и мотивация чрез герои от приказки и др. т., а в делова работа, 
като се използва ефектът атракция в междуличностното общуване, както и всички дидактически и тех-
нически средства, с които разполага училището. Следва да се представят атрактивно кодовете на човеш-
ката култура, т.е. „не само азбуката, но и писмената“. За онези родители, които искат да присъстват 
на този урок, в специално обособено помещение протичането му може да се демонстрира, чрез мултиме-
дия в реално време.

„Аз и моето Отечество“ или „Човекът – творец на човека“ – за останалите класове – по допълни-
телно сценарно означаване.

Пояснение: Заглавията са работни. Може да се ползва и заемката – „Час по България“. По отношение на 
провеждането му – същите препоръки, както и за урока на първокласниците.

Фаза „Веселие“
Музикален сигнал № 7 / или „живо“ изпълнение/ – Училищен звънец 
Край на уроците. Родители, ученици от класовете след първи, заедно с класните си ръководите-

ли, излизат на двора и заемат уточнените си места. 
След първия училищен звънец, първокласниците, заедно с класните си ръководители отиват в по-

мещението при своите родители. Минути за споделяне на преживяното.
Музикален сигнал № 8 / или „живо“ изпълнение/ – Училищен звънец 
Посрещнати с аплодисменти, първокласници, родители и класни ръководители заемат места в 

двора.
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Концерт: „Училището е твое“
Пояснение: 
1. Концертът следва да започне не по-късно от 10.30 ч. Продължителност – до 30 мин.
2. Примерна подредба на концерта:
– поздрав от базови детски градини – ЦДГ № 2 „Св. Богородица“ и ЦДГ № 6 „Щастливо детство“;
– изпълнения на състави от училището;
– поздрав на учител-ветеран;
– изпълнения на трупи и състави от общински културни институти.
„Довиждане, ваканция! Здравей, училище!“ – празнична програма, организирана от общинска ад-

министрация на община Благоевград. Места на провеждане: площад „Георги Измирлиев“, квартални пло-
щади, паркови пространства, спортни площадки, възрожденски квартал „Вароша“.

Общо хранене – извършва се съобразно традициите на училището и културната ориентира-
ност на семействата. 

Предизвикателство:
Какво следва да правят членовете на училищната общност при организирането на този учили-

щен празник? Да играят, мечтаят, измислят, фантазират, споделят, обсъждат, представят, про-
вокират, агитират, мотивират, проучват, организират, помагат, репетират, обучават се и обуча-
ват, експериментират, даряват и получават, търсят и ..., добре е, ако често намират. И всичко то-
ва – с много любов!

 

Заключение:
1. Съзнаваме, че някои наши мнения и предложения ще се окажат спорни и само бъдещата практи-

ка може да ги потвърди или отхвърли. В процеса на работа по такова сценарно означаване ен-
тусиастите ще срещат редица трудности, свързани основно с натрупан опит в изясняване 
същността и спецификата на училищния празник. Тях следва да преодоляват според възмож-
ностите си. 

2. Авторът ще бъде благодарен на онези, които биха се заинтересували от неговата работа и с 
дейността си или пък със съмненията и препоръките си биха помогнали да се очертае по-кате-
горично значението на училищния празник, поне, в мисленето на нашето учителство.

Литература:
1.  Амонашвили, Ш., Здравейте, деца! Как сте, деца?, София, Народна. просвета, 1989.
2.  Ангелов, А., Конструкти на училищния празник. Годишник на факултета по изкуствата при 

ЮЗУ „Културата и предизвикателствата на новия век, Благоевград, 2001, т. I, 246-250.
3.  Ангелов, А., Атракционът като педагогическо средство, Доклади от научна конференция 

„Идеята за театър, образованието и културата в контекста на днешните Балкани „, Благо-
евград, март, 2001.

Биляна Валериева Николова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

КОМУНИКАЦИЯ, МУЗИКА, МУЗИКОТЕРАПИЯ

Статията е насочена към комуникацията като основен социален механизъм. Разгледани са както за-
висимостта от пълноценното Ӝ осъществяване за нормално съществуване на лично и обществено равни-
ще, така и факторите, блокиращи това осъществяване. Акцентът е поставен върху музиката и музико-
терапията като нетрадиционни форми на общуване и като средства, с чиято помощ се преодоляват раз-
личните пречки и ограничения в процеса на комуникация.

 „Да бъдеш в крак с модата“. Тази кратка фраза предава една от основните характеристики на съ-
временното общество. Следването на актуалните тенденции засяга както вещите и материални-
те придобивки, така и поведението и мисловните модели на хората. По този начин споменатият 
принцип се превръща в основна цел и потребност на обществото, в двигател на неговото същест-
вуване. Сред поредните доказателства за това са особено нашумелите в последните години много-
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бройни системи за самопомощ и саморазвитие, които учат човека да бъде по-успял, по-прекрасен, 
по-съвършен. Твърде често обаче постигнатите с тяхна помощ резултати се оказват половинчати. 
Причина за това е фактът, че действието им е насочено единствено към разгръщане на собствените 
възможности и способности за развитие на отделната личност. Но съществуването на индивиди-
те се простира отвъд техните лични граници и за да достигнат така желаното съвършенство, те 
трябва да реализират нещо повече от своя индивидуален потенциал. Отчитайки социалната при-
рода на хората и начинът им на съществуване като свързани елементи в цялостната система на об-
ществото, Ерик Ериксън включва и създаването на връзка с „другите“ сред факторите, определящи 
пълноценното развитие. Съгласно неговата теория постигането на психосоциална идентичност и 
реализация на индивидуално равнище е равнозначно на „физическо, когнитивно, емоционално и соци-
ално овладяване на средата и социално признание в рамките на обществото“ [1,с.17]. Получаването 
на подобно признание зависи не само от максималното разгръщане на уникалността и заложбите на 
индивида, но и от способността му да представи тези свои постижения по социално приемлив на-
чин, т.е. от неговите умения за комуникация. 

Комуникативните възможности се определят от нивото на реализация на колективния потен-
циал на личността. Този потенциал отразява една от най-съществените характеристики на чове-
ка и се проявява при всяко обединение на отделните индивиди в група, без значение от размера Ӝ. Въз-
никването на подобни обединения е неизбежно – в нито един момент на своето съществуване ли-
чността не може да бъде самостоятелна, изолирана от взаимоотношения с другите. Тя непрекъсна-
то е част от някаква разновидност на обществена група – семейство, приятели, работен кръг, соци-
ална мрежа или културна среда. Следователно никой не може да пренебрегне социалните взаимоот-
ношения. А от способността на всяка отделна личност да изразява себе си като пълноправен член на 
обществото и да приема околните като такива, т.е. от способността за пълноценна комуникация, 
зависи нормалното функциониране и на личността, и на социума.

За съжаление общуването или по-скоро неумението да се общува е един от основните проблеми на съ-
временното общество. Проблем, който съществува на интра- и интерперсонално ниво. Затрудненията 
в този процес се появяват най-вече когато една от страните в него не може да се отъждестви с даден со-
циален стереотип и да се вмести в произтичащите от това правила на поведение. А реализацията на та-
къв вид механизъм е от съществено значение. Развитието на индивидуалността, осъзнаването на собст-
веното различие обикновено поражда чувство на несигурност. То е предизвикано от прекратяването на 
първичните връзки, гарантиращи приобщеност на индивида към външния свят. При повторното сли-
ване с този свят и изграждането на нов тип взаимоотношения с него страхът изчезва, сигурността се 
възстановява и става възможно получаването на споменатото от Ериксън социално признание. Но цена-
та на подобна сигурност обикновено е загуба на индивидуалността, на собственото Аз. За да бъде при-
ета дадена личност, тя трябва да отговаря на определени обществени изисквания. Класифицирането от 
социума винаги се осъществява на базата на познати и приети социални структури, които гарантират 
сигурността и спокойствието на обществото. И тъй като обикновено то е по-силната страна в общу-
ването, налагането на социалните прототипи води до отъждествяване с фалшиви идентичности у из-
граждащите го индивиди. Т.е. адаптацията към обществените изисквания се осъществява за сметка на 
отказ от собственото „Аз“, на самоотричане с оглед превръщането в личност, каквато се очаква според 
обществените нагласи. Или казано с други думи, индивидът се идентифицира с определена социална роля, 
която му осигурява безпроблемно възприемане от околните и му дава ясна представа за това какво тряб-
ва да представлява, какво да е поведението му и как да продължи развитието си съобразно своята роля и 
позиция. Получаваната посредством подобна идентификация сигурност е толкова голяма, че много хо-
ра се страхуват повече за оцеляването на своята фалшива самоличност, отколкото за оцеляването на 
истинската си същност. Усвоявайки дадена социална роля човек не е самият себе си. Той избира наложена 
му отвън идентичност и я възприема като свое съзнателно проявление, прекъсвайки по този начин връз-
ката между собствените си съзнание и подсъзнание. Т.е. той нарушава комуникацията със самия себе си в 
името на комуникацията с обществото.

Този тип саможертва обикновено е напразен, тъй като най-често остава неоценен от отсрещна-
та страна. Така личната комуникация се жертва в името на комуникацията с другите , която от своя 
страна също невинаги може да се осъществи. Хората са взаимнозаменяеми в своите социални роли и за 
обществото не е от значение дали Х или У изпълнява дадена функция след като тя е изпълнена. А кога-
то има отказ от собствената уникалност заради получаването на социално признание резултатът 
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не е нищо повече от „сливане с тълпата“, от унифициране с околните. И след като няма предлагане на 
нищо по-различно от общоприетото, обичайното, няма как да се получи поощрение или отбелязване 
като нещо изключително, заслужаващо похвала. В резултат потребностите на личността остават 
незадоволени и предизвикват ново отдръпване и нарушаване на комуникацията, този път с околните.

Естествено, това не са единствените фактори, предизвикващи проблеми с общуването. Дина-
мичността на настоящето изисква все по-голяма адаптивност и налага все по-бързо темпо на про-
мени и трансформации. Но изискваната степен на приспособимост е непосилна за голяма част от 
хората. Тяхното оцеляване почти винаги става за сметка на потискане на постоянно нарастващия 
брой емоционални конфликти, на изтласкването на различните неприятни, болезнени преживява-
ния и в крайна сметка – на рушенето на собствената личност във все по-голяма степен. Т.е. социал-
ните условия не поощряват комуникацията между хората, а налагат едно отдръпване, затваряне в 
себе си. Причини за това са едновременно липсата на време, на възможности за общуване и страхът 
от отхвърляне или нараняване от околните. Развитието на технологиите и виртуалните форми на 
комуникация засилват допълнително този проблем. От една страна те предоставят много по-голе-
ми възможности за осъществяване на социални контакти. В реалният свят е невъзможно общуване-
то с такъв брой и така многообразни хора. От друга страна виртуалната комуникация предоставя 
чувство на сигурност, невъзможно при непосредственото общуване. При нея страхът от отхвър-
ляне е сведен до минимум, а възможностите да разкриеш истинската си идентичност или да избе-
реш желана такава са практически неограничени. Но подобна илюзорна сигурност и неограниченост 
оказва и отрицателен ефект върху комуникационните умения. Безопасността и достъпността на 
тази форма на комуникация често замества реалните контакти с виртуални, а истинското общу-
ване отстъпва пред повърхностното такова. Факт е, че по-често се споделят събития или случайни 
наблюдения и мнения, а не мислите и чувствата, които наистина вълнуват „потребителите“. Ка-
то резултат не просто намаляват възможностите за реална комуникация, но се появява и невъзмож-
ност за нейното осъществяване, защото хората забравят как да общуват и да изразяват себе си.

За да се избегне превръщането на обществото в свят на технически високо развити, но нещаст-
ни самотници, все повече терапевтични направления се насочват към подобряване и усъвършенст-
ване на комуникационните умения. Основната им цел е личността да овладее механизъм на свързва-
не със света, при който не се нарушава нейната индивидуалност. Оказва се, че това се осъществява 
изключително лесно посредством упражняването на някакъв вид творческа дейност или занимания 
с изкуство, а сред най-ефикасните такива е музиката.

Музикалното изкуство е едно от най-ефективните и достъпни средства за усвояване на кому-
никационни модели, за възстановяване на нарушени взаимоотношения или установяване на нови та-
кива. По своята същност то се основава на общуването, което го прави изключително подходящо 
за медиум между отделните, все по-отдалечаващи се един от друг индивиди. Всъщност, едва ли има 
друго изкуство, способно до такава степен да обединява хората. Споделеното музикално преживя-
ване синхронизира по неповторим начин различните личности, насочва мислите и чувствата им в 
една обща посока, изгражда единна физическа, умствена и емоционална реалност. Този споделен оп-
ит превръща музиката в изключително въздействащ механизъм на комуникация, способен чрез уни-
калността на своите послания да премахне голяма част от ограниченията в процеса на общуване. На 
практика тя не само заличава различията между отделните членове в дадена общност, но и успява 
да създаде чувство на сигурност и спокойствие посредством изграждането на обща, споделена иден-
тичност в социума. Опирайки се на музикалното въздействие и колективния музикален опит, общ-
ността си осигурява възможност да създава, пресъздава или запазва границите, които я задържат за-
едно и определят съществуването Ӝ като група, граници, които детерминират нейната идентич-
ност и от които зависи функционирането Ӝ като общество. При това не е задължително тази об-
ща колективна музикална идентичност да се отнася единствено до настоящето. Много често му-
зиката отразява и предава човешки преживявания, които са универсални, развити от унаследената, 
колективна психика на хората като вид. Т.е. музикалното изкуство се преживява като архетип, ка-
то носител на първични съобщения и символи, на минал, но все още актуален опит.

И ако днес музиката като форма на комуникация действа основно на подсъзнателно ниво, то в 
древността тя съвсем съзнателно е била използвана като метод на общуване. По своята същност до-
ри човешката реч е вид музика. Учените предполагат, че първите съобщения, разменяни между хората, 
са били подражание на природните звуци. Т.е. словото е развито и видоизменено подражание на звуци-
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те от непосредственото природно обкръжение на дадена обществена група. По своя характер тези 
звуци са по-скоро музикални, отколкото словесни. Като част от опитите да се докаже общия произ-
ход на музиката и речта е изследвана и птичата песен. Установено е, че една птичка може да изпее 400 
тона в секунда, които обаче човешкото ухо не може да разграничи. Но ако записите се забавят значи-
телно се получават мелодии, които могат да се изпълняват от човек. И обратното – при силно уско-
ряване на човешка песен се получава подобие на птича песен [3,с.100]. Това дава основание да се заклю-
чи, че първичната форма на комуникация между хората е била по-скоро музикална, отколкото словесна. 
Етиопската митология дори пази спомен за времето, когато първите хора са можели само да пеят, но 
впоследствие мелодиите са забравени и се е наложило да се обърнат към думите като средство за об-
щуване. Подобна идея може би предлага и легендата за Вавилонската кула. Възможно е разбъркването на 
езиците да разкрива коренна промяна във формата на комуникация, при която музиката е заменена от 
словото. В древен Египет музикалното изкуство е използвано като средство за комуникация с божест-
вата. Обикновено в храмовете първият вътрешен двор бил предназначен за музиканти и певци, кои-
то всеки ден предавали звука на сътворението и така си осигурявали както присъствието на божест-
вото, така и своето собствено съществуване. Подобна функция приписват на музиката и траките. 
Техните орфически химни се разглеждат като обща реч с безсмъртните богове. Тази музикална реч е ос-
новното средство, осъществяващо връзката с космическите енергия, с божественото. Представля-
ват специфичен начин на общуване, в който музиката позволява дори въздействие върху божествата 
– химните предоставят такава сила на жреците, че те са в състояние да призоват бога, да го задържат 
толкова дълго, колкото искат, да го разпитат и да го освободят, когато преценят [2,с.143]. През Сред-
новековието музикалното изкуство се разглежда като въплъщение на божественото и в тази своя 
функция то се оказва най-прекият път за осъществяване на връзка между човека и Бога, средство, ко-
ето предава божествената воля или молитвите на вярващите. По-практични функции приписват на 
музиката в древна Индия. Там тя е разглеждана като основна форма на комуникация. Приемайки я за 
общ първоначален език, древно-индийските философи твърдели, че човекът предава различните си емо-
ционални преживявания, своите мисли и чувства с помощта на многообразни музикални звуци. Според 
тях дори обикновеното слово не може да съществува извън музиката.

Възгледи като тези са оставени далеч назад в миналото, но комуникацията чрез музика не е забраве-
на. Тя става все по-актуална с оглед на споменатите проблеми с общуването. Сред основните цели на 
съвременната музикотерапия са именно усвояване и развитие на различни комуникационни модели, на 
способностите за изразяване и взаимодействие с другите. Много често този вид терапия е предпочи-
тана именно заради необходимостта да се изрази нещо, което не може да се предаде посредством оби-
чайните форми на комуникация. Музиката осигурява средства за изразяване, с каквито словото не раз-
полага. Всъщност, музикалната терапия успява да преодолее голяма част от ограниченията на стан-
дартното общуване или традиционните форми на терапия. Основният недостатък при тях е при-
емането на вербалната комуникация като основна, а често и като единствена. Но изразяването само 
чрез слово крие редица рискове. Сред тях са неумението то да се използва правилно и да се подбират 
подходящи думи и изрази, които най-адекватно да предадат мислите и чувствата на изразяващия ги. 
Твърде често има и нежелание даден проблем да се изрази с думи, при което се появява съзнателно въз-
пиране от общуване поради страх от неразбиране, отхвърляне или присмех. При словесно изразяване 
винаги съществува вероятност за погрешно разбиране и интерпретиране или за премълчаване на нещо 
важно или съществено. Освен това вербалната комуникация при терапиите създава усещане за ограни-
ченост във времето и подчиненост на някои от участниците в процеса. Причина за това е самият ме-
ханизъм на нейното осъществяване – винаги, във всеки отделен момент може да говори само един и за 
да бъде разбран той, станалите трябва да слушат и да чакат реда си, за да изкажат каквото и да било.

Музикотерапията от своя страна е способна да пренебрегне всички тези пречки и да постигне 
завидни резултати. При нея не е необходимо клиентът да споделя даден проблем словесно с остана-
лите участници в терапевтичния процес, защото музиката е нещото, което обединява и сплотява 
групата. Основавайки се на невербална форма на комуникация, музикалната терапия на практика за-
обикаля бариерите на словото и осигурява доста по-голяма свобода на изразяване. При това освен че 
е по-свободно, изразеното е по-истинско и по-съществено, защото източник на музикалното пре-
живяване обикновено не е съзнанието и неговите наложени от цензурата ограничения, а подсъзнани-
ето, съдържащо необременената от външни влияния същност на личността. Всъщност, музиката 
позволява комуникация на две равнища. Първото от тях е личната комуникация, тази, в която чо-
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век може да осъществи връзка между съзнание и подсъзнание, да озвучи своето собствено „Аз“ и да из-
рази несъзнавани или неизразявани до този момент свои мисли и чувства. Второто равнище отразя-
ва комуникацията с другите – създаването или възстановяването на връзката с тях, приобщаване-
то към обществото и постигане на пълноценност в общуването с него, изказване на неща, за които 
не неподходящо или невъзможно изразяване в друга форма.

Комуникацията е присъща на музикалната терапия, защото независимо от своята цел или насо-
ченост, в реализацията си тя предполага взаимодействие между клиент и терапевт или между от-
делните участници в групата. Създаването или възприемането на музика е един от най-лесните и 
естествени начини за осъществяване на връзка с другите и усвояване на социалните роли. В музи-
калния процес всеки изпълнява строго определена роля, придаваща смисъл на музикалното преживя-
ване – слушател или изпълнител, солист или съпровождащ. Тези роли се приемат с лекота, без него-
дувание или желание за отхвърляне, без възникващо чувство за неудовлетвореност. Освен това му-
зикалното преживяване е споделено, то е резултат на едновременните съвместни усилия на всички. 
Това допълнително развива уменията и за изразяване, и за възприемане. Защото в музиката, както и 
в обществото, не е достатъчно всеки да изпълнява своята собствена роля добре, но независимо от 
останалите. Слушането на случващото се около дадения участник и съобразяването с чутото по-
ражда хармония в музиката и развива едно от най-съществените умения, необходими за пълноцен-
но общуване. В същото време това съобразяване с околните не възпира собственото изразяване – в 
музиката не е задължително докато един говори останалите да слушат. В музикалната терапия не-
щата се случват едновременно – във всеки момент всеки говори и всеки е чут. Тази демократичност 
се отнася не само до механизмите на комуникация, но и до съдържанието на изразеното. Независимо 
каква точно е ролята му в процеса, звукът и преживяването на отделния участник е от съществе-
но значение за създаваната музикална тъкан. Отстраняването или пренебрегването дори на най-не-
значителния детайл променя звуковата картина и създава напълно различен музикален смисъл. В му-
зикалната терапия всеки участник е зависим от другите и отговорен пред тях за осъществяване на 
музикалната комуникация. И все пак при тази форма на общуване няма нужда от директно свързва-
не с друг човек – обединителното звено е музиката. Именно тя определя поредността на събития-
та, насоките на разговора и неговите равнища. Едновременно с това изгражда и самоувереност, си-
гурност в бъдещото развитие и усещане за безопасност и спокойствие при свързването с другите. 

Комуникацията е основен фактор за нормалното функциониране и на личността, и на обще-
ството. Ако човек загуби връзка със себе си и пренебрегне своето Аз за сметка на наложена му отвън 
фалшива идентичност, той се превръща в непълноценна и нефункционираща част на обществото. 
А ако социумът е изграден от голям брой подобни нефункциониращи части или ако позволи отчуж-
даване и прекратяване на взаимоотношенията между изграждащите го членове, то тогава той пра-
ви невъзможно собственото си съществуване. В този смисъл всеки метод или терапевтичен похват, 
който би могъл да отстрани заплахата и да възстанови хармоничното общуване би следвало да се из-
ползва активно. Музикотерапията подпомага изразяването и комуникацията именно защото се ос-
новава на една естествена, първична част от съществуването и на хората като самостоятелни ин-
дивиди, и на обществото като сбор от тези индивиди, а именно – музиката. Тази форма на терапия 
разглежда комуникацията като свой основен принцип и механизъм на реализация във всеки отделен 
момент на терапевтичния процес. При рецептивната музикотерапия подборът на материал за въз-
приемане не се свежда единствено до селекция на определени произведения, а представлява отправяне 
на послание, насочено към точно определен човек съобразно неговите нужди и потребности или пре-
дава необходимостта на изпращащия посланието да бъде чут и разбран. В активната музикотера-
пия създаването на музика независимо от формата на реализация представлява непосредствено об-
щуване, музикален диалог между равнопоставени партньори. Без значение дали е насочена навън или 
навътре, осъществяваната в музикалната терапия комуникация е една от най-достъпните форми 
на общуване. Именно музиката позволява осъзнаването на вътрешните пориви на личността. Чрез 
нея се откриват най-съкровените чувства и се преодоляват страхът и ограниченията. Отново тя 
е факторът, който изгражда връзка с околните и учи личността как да живее в техния свят.

Литература:
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3.  Христозов, Хр., Музикална психология, Пловдив, Макрос 2000, 1995.



375

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Любомира Георгиева Христова
ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 

МУЗИКА ЗА VI КЛАС „Е+ ОБОБЩЕНИЕ“

Образователния процес използва множество различни методи, използвани от всички учители – при-
мерно „интреактивни методи на обучение“.

Ученикът се възприема като опорна точка за обучение, в резултат на което обучетилят ментор по 
музика е запознат с новостите на различните технологии. Грамофонът, касетофонът, компютърът, лап-
топът, мултимедията са основно част от обучението по музика. Акцентува се изключително много и 
върху междупредметните връзки, реализирайки различни проекти. Обучението, свързано с осъществяване-
то на различни проекти обогатява мирогледа на учениците, допринася за усвояването на материала лесно 
и пълноценно, води до формирането на отговорности и задължения.

Методиката на музикалното възпитание принадлежи към раздела на педагогическите науки, осъ-
ществява контакт с естетиката и е в пряка връзка с теория и история на музиката. Предмета на 
методиката на музикалното възпитатие е съвкупнтост от средства, методи и форми, чрез които 
дисциплината „музика“ в общообразователното училище реализира на практика своите цели и зада-
чи, а именно – начини и средства за развиване на музикален слух, формиране и развитие на музикални-
те способности на учениците, интелектуално осмисляне и емоционално преживяване на музикални-
те произведения. 

Предмет на методиката на музикалното възпитание е и организирането и изграждането на уро-
ка по музика в различните етапи на общообразователното училище. Бързата смяна на дейностите 
и действията в урока по музика обединени от сюжета на приказка, народен обичай, стилово направ-
ление или жанр, е зъдължително изискване към преподавателя, както и тяхната логична свързаност. 
Специфичните форми на работа са много – за възпитание на музикален слух, ладов усет, метрори-
тмичен усет, музикалнослухови представи, усет за многогласие и др. Играта има много голямо зна-
чение за възпитанието и развитието на децата и заема важно място в урока по музика. Тя буди раз-
нообразни емоции, защото е забавна и атрактивна. В играта се наблюдават няколко момента: игро-
ва или въображаема ситуация, игрово действие, игрова роля, резултат. Особено широко застъпени са 
дидактичните игри, чрез които се формират сръчности, умения и навици.

Интерактивните методи на обучение са много и разнообразни: методи за провокиране на мислене, 
за създаване на краен продукт, методи на преподаване, които развиват социални умения и др. Те обаче 
отдавна са част от методиката на музикалното възпитание и по естествен начин допълват чисто 
специфичните музикални прийоми. Работата в група е един от специфичните методи и форми за оце-
няване постиженията на учениците съгласно одобрената от МОМН учебна програма за учениците от 
VI клас. Уменията за изпълнителско участие в група – пеене и танцуване, обсъждане и осмисляне на дос-
тъпни за възрастта музикални проблеми и явления и дискутиране в дух на толерантност на мнения и 
предпочитания по отношение на училищния и извънучилищния опит са целите поставени пред учи-
тели и ученици по отношение на този метод на работа, а съответно и на оценяване постиженията 
на учениците. Беседата е един от класическите начини за общуване в обучението. Използва се за увели-
чаване на груповото участие и пораждане на взаимодействие. Обикновенно се свързва с минал опит, за 
да се насочи към решаване на практически житейски ситуации. Визуализирането е неразривно свързан с 
музикалното възпитание интерактивен метод, тъй като образното виждане на света е характерно за 
децата. Разработването на таблици, схеми, диаграми подпомага усвояването на учебното съдържание 
в това число и на знания от областта на музиката. Като метод мозъчната атака също намира прило-
жение в часовете по музика – когато се представя нови понятия, стилове, и др. Подпомага раждането 
на нови и оригинални идеи, решаването на проблеми, активиране на умствената дейност, творческо-
то мислене, развитие на способностите. Като разновидност на този метод учителят по музика поч-
ти всеки час ползва методът „музикална загадка“, където от ученика се изисква бързина на реакцията, 
на мисълта, спомен, емоция, асоциация и др. Методът на рефлексията е много ценен интреактивен ме-
тод – завършек на всичко отработено от учителя във всеки час, преосмисляне на опита, оценъчно съж-
дение за самия себе си, анализ, който правим на собствените си действия. 
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Методът на проекта предлага обучението да се постави на активна основа чрез целесъобразната 
дейност на ученика в съответствие с неговите лични интереси и потребности. Тогава обучаемите са 
много по-активно въвлечени в учебния процес, а преподавателят има напътстваща роля. Осмисляне на 
дейностите, които учениците извършват, за да реализират поставените задачи води до натрупване 
на умения и компетенции. Методът е ориентиран към самостоятелна работа на ученика – индивиду-
ално, по двойки или в група, при спазване на предварително определените правила и срокове на работа.

Когато методи на активно учене се надграждат с ИКТ умения те пораждат още: 
  Предизвикателство – при проектно-ориентираното обучение учениците са насърчавани да 

решават сложни, автентични проблеми. Те изследват, преценяват, интерпретират и синте-
зират информацията по смислен за себе си начин;

  Интердисциплинарност – учениците използват информация от различни области, за да ре-
шат проблем;

  Сътрудничество – подходът се основава на сътрудничество между самите ученици, между 
учениците и учителите им и даже с обществото като цяло. Учителите по всички предмети 
си дават сметка колко е важно учениците да си сътрудничат, за да разберат по-добре това, ко-
ето учат. 

Надграденото с помощта на ИКТ обучение е не по-малко важно и за „да знаеш какво да изхвърлиш“ 
и „как да се отървеш от излишното“. 

Обучение чрез практика е трудоемка задача за обучителя. Тя изисква проследяване на цялостния 
процес на обучение. Добре е оценяването е в три посоки: 

  самооценяване,
Самооценяването е изключително важно за процеса на активно учене. Учениците трябва да бъ-

дат стимулирани да премислят процеса на обучение и резултатите от него на всеки етап от обу-
чението.

  оценяване от съученици, 
Оценяването от съучениците се използва целенасочено, за да се стимулира процесът на самосто-

ятелно обучение. Този вид оценяване се използва и за обратна връзка от учениците към самите тях. 
За обучителя това е мярка за ефективност.

  оценка от учителя,
 Оценяването от учителя също дава обратна връзка на учениците. То е необходимо за крайната 

оценка или за преценяване дали ученикът е преминал обучението успешно или не е успял. 
Учебните цели, които поставя проектно-ориентиранотообучение надградено с ИКТ умения са: 
  Затвърждаване и обогатяване на знания и умения за:

  търсене на информация в Интернет;
  изтегляне и съхраняване на информация от Интернет;
  работа с информация;
  работа с текстообработваща програма;
  работа с програма за компютърна презентация;
  работа с програма за обработка на изображения.

  Изграждане на умения за:
  комбиниране на информация;
  естетическо оформление;
  критична и аргументирана оценка;
  представяне на инфромация пред публика.

Заключение
През учебната 2010/2011 година се постарахме да въведем и този начин на работа в часовете по 

музика с учениците от VI и VII класове от ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив. При обобщаването на 
раздели от учебното съдържание и подготовката за писмени изпитвания това е по-атрактивния и 
интересен начин на преговор на материала, но и по-отговорния. Защото от подготовката на всеки 
един ученик за часа зависи дали неговите съученици ще отработят даден урок или раздел. Всички уче-
ници имаха възможност да видят, чуят и изразят мнение и препоръка към работата на свой съуче-
ник. Това безпорно мотивира повечето от тях. За съжаление – не всички. Повечето оправдания бяха 
по отношение на срокове или неработеща техника, а на някои, че им е трудно да подберат необходи-
мата информация и да я представят пред аудиторията на класа.
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Фигура 2. Схема „Български народни обичаи“ Фигура 3. Презентация „Български композитори“

Онези обаче, които приеха идеята постигнаха много добри резултати, радваха се на признанието 
на съучениците си, а също така и на оценката на своите преподаватели. Комбинирането на знанията 
от различните учебни предмети определено вдъхнови някои от тях да се включат като участници 
в състезания изискващи по-напреднали енформационно –комуникационни умения. Радващо е, че голя-
ма част от учениците станаха по-критични най-вече към себе си, по-търсещи и питащи за нови зна-
ния. Като оценители трябва да споделя, че децата са много критични и повечето от тях обектив-
ни в оценките си за представяните продукти. 

Целите на обучението бяха: 
  Да се обобщят знанията на учениците от VI клас по учебния предмет музика във всеки един 

от разделите на задължителната подготовка, като се надградят с информационно комуника-
ционните технологии. 

  Да се потърсят общи, допирни точки между отделните предмети и преподаватели – българ-
ски език и литература, информационни технологии, изобразително изкуство, история и ци-
вилации.

  Да се провокират учениците да работят извън „рамките“ на даден учебен предмет като нау-
чената информация служи – се използва за междупредметна връзка.

Поетапно през учебната година, чрез задаването на конкретни задачи, условия и срокове за из-
пълнение се обобщават раздели от учебното съдържание по музика за VI клас. Междинният контрол 
върху дейността на учениците се осъществява по електронна поща, Skype или в кабинет в училище 
преди крайния срок за предаване на проекта. На практика всички основни зания бяха обобщени и ви-
зуализирани чрез използване на информационно комуникационните технологии и създаването на „ав-
торски“ продукти от учениците.

В преговорния проект бяха разгледани следните теми от учебното съдържание на предмета му-
зика в VI клас:

  Музикално-фолклорни области – песни, инструменти, хора и размери (Фигура 1).

Фигура 1. Таблица „Музикално-фолклорни области в България“

  Фолклорен обреден календар – обичаи
  Български композитори класици
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  Музикален речник – понятия и термини използвани през учебната година

Фигура 4. Проект „Музикален речник“

За да става по-лесно ползването на всички обобщения направих презентация, в която вградих ня-
кои от най-сполучливите според мен ученически проекти. Постарах се да има разнообразие от име-
на на деца и класове. Хубаво е, че всички останаха доволни, както отличените с чрез публикуване на 
материалите си ученици, така и останалите. Може би защото до голяма степен това беше избор на 
всички благодарение на използваната оценъчна карта. 

Крайният продукт – проект събрал най-добрите ученически разработки беше представен първа-
та седмица от месец юни и отново публикуван в сайта на училището.
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Маргарита Иванова Рачева
Шуменски Университет „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен

ЗА ОПИТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТОЧКОВАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „МУЗИКАЛНА 
ДИАГНОСТИКА“

Описаната опитна дейност визира осъществяваната технология на организация и провеждане на уп-
ражненията по дисциплината „Музикална диагностика“ със студенти от специалност „Педагогика на 
обучението по музика“ при ШУ „Е. К. Преславски“. Изведено е градирането в изискванията към самостоя-
телната работа на обучаваните и прилаганият механизъм за оценяване на овладените знания и умения 
по точковата система. Очертани са положителните страни и възможностите за оптимизиране на из-
ползваната технология.

В унисон с динамичните изменения в съвременната социокултурна действителност висшето 
училище преориентира своята образователна стратегия по посока изграждане на знаещи и можещи 
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кадри, способни да се адаптират към предизвикателствата на днешния ден. С оглед изискванията за 
създаване на отворена европейска система, признаваща образованието на завършилите специалисти 
в страните от европейската общност, се премина към внедряване на кредитна система при оценя-
ване дейността на всички структурни звена в българските ВУЗ-ове. 

В Шуменския университет „Е. К. Преславски“ бе утвърдена „Система за оценяване и контрол на 
качеството на обучение“. На тази основа в учебния план и в учебните програми по всички дисципли-
ни в специалност „Педагогика на обучението по музика“ бяха заложени изисквания за точкова систе-
ма при оценяване знанията и уменията на студентите и присъждане на съответен брой кредити.

Въвеждането на точковата система при дисциплината „Музикална диагностика“ бе експеримен-
тирано през учебната 2009/2010 г. Базирайки се на натрупания опит и анализа от постигнатите ре-
зултати, настоящото изложение си поставя за цел да опише реализираната дейност и да набележи 
насоки за усъвършенстване системата за оценяване знанията и уменията на студентите по посо-
чената дисциплина.

В цялостната подготовка на бъдещите музикални педагози дисциплината „Музикална диагно-
стика“ изпъква с особена значимост. Квалификационната характеристика на специалността оп-
ределя диагностичната компетентност на завършилите специалисти като критерий за ефектив-
ността на осъществяваната музикално-образователна дейност в детската градина и училище. Раз-
глеждайки педагогическата система за музикално възпитание А. Атанасова извежда три равнища в 
дейността на педагога

.
 Първото ниво, „отправната“ точка е диагностичната дейност на педаго-

га, осигуряваща набиране на информация за музикалното развитие на обучаемите, съставяне на ка-
чествена и количествена характеристика на всяко дете, на цялата група и пр. Авторката определя 
диагностичната дейност като „информационна основа“, върху която учителят изгражда процесът 
на педагогическото взаимодействие в следващите две равнища – организационна дейност, насочена 
към анализиране на получената информация и разработване на програма за по-нататъшни действия, 
и методическа дейност, осигуряваща изпълнение на поставената програма и подбиране на адекватни 
форми и методи на работа [1.60]. 

В условията на непрекъснато променящата се педагогическа реалност овладяването от студен-
тите на умения за ползване и съставяне на диагностични методики е обективно обусловено. Утвър-
ждаването на Държавни образователни изисквания, въвеждането на нови учебни програми, на ново 
учебно съдържание и нова документация, налагат формиране на готовност у бъдещите педагози да 
констатират степен на усвояемост на новото учебно съдържание, да извеждат причините за неус-
певаемостта на обучаемите в тази насока, да набелязват адекватна музикално-педагогическа, про-
гностична и корекционна дейност, да оценяват входно и изходно равнище, да реализират индивиду-
ален подход и др.

В този аспект е и мястото на дисциплината „Музикална диагностика“ в учебния план на специ-
алността. На основата на усвоените знания в I–III семестър по дисциплините от психолого-педаго-
гическия цикъл /Обща, Възрастова, Педагогическа, Музикална психология и Педагогика/, „Музикална-
та диагностика“ в IV семестър подготвя по-нататъшното въвеждане на методическите дисципли-
ни /Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина и Теория и методика на обу-
чението по музика в училище/ и на формите на учебно-педагогическата практика /хоспитиране, те-
куща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика/.

Целта на дисциплината „Музикална диагностика“ е насочена към разкриване на теоретичните 
проблеми, свързани с измерването, диагностицирането на музикалното развитие и музикалната въз-
питаност на деца и ученици, както и с възможностите на диагностичната практика за извеждане на 
прогноза и корекция на това развитие.

Задачите на дисциплината осигуряват разкриване на: 
  теоретичните основи на психодиагностиката и развитието на психодиагностиката и музи-

калността;
  личността и нейното музикално развитие и музикална възпитаност като обект на музикал-

ната диагностика;
  класификацията на психодиагностичните методи и основните изисквания към тяхното раз-

работване;
  диагностика и определяне професионалната насоченост на музиканта.

В курса на обучение по дисциплината студентите овладяват различни диагностични методики, 
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добиват умения да провеждат диагностични изследвания, както и технологията за съставяне на ме-
тодики за определяне степента на развитие на музикалните способности, на музикалността и ниво 
на сформираност на музикалната възпитаност.

След завършване на курса по дисциплината очакваните резултати са по посока формиране у сту-
дентите на знания, умения и компетенции да: 

  познават изискванията и условията за съставяне и разработване на диагностични методики;
  владеят и могат да прилагат различни диагностични методики;
  използват анализа като метод на тълкуване и обобщаване на получените резултати;
  прилагат формираните умения за съставяне на качествена и количествена характеристика на 

изследваното лице/ група лица;
  прогнозират, контролират и корегират музикалното развитие, развитието на музикалност-

та, формирането на музикална възпитаност и съставят необходимите програми [2].
В началните часове по „Музикална диагностика“ студентите получават разработено портфо-

лио по дисциплината. То съдържа широк набор от информация относно технологията за достига-
не и провеждане на изпитна процедура, както и дидактически материали за ползване в учебния про-
цес. По отношение ориентирането на студентите в изпитната процедура портфолиото включва:

  конспект за изпит по дисциплината и литература, съобразена с най-новите издания и източ-
ници в тази област;

  описание на формите на самостоятелната работа и присъждане на съответен брой точки при 
изпълнение на поставените задачи през семестъра;

  указание за допускане до изпитна процедура и технология за провеждане на изпита;
  изисквания за оформяне на крайна оценка и присъждане на кредити.
  По отношение на дидактическия инструментариум на студентите се предоставят:
  таблици за развитие на музикалните способности у деца и ученици в различни възрастови пе-

риоди;
  диагностична методика за оценяване степен на развитие на музикалност при деца от една до 

седем годишна възраст;
  стълбица за оценка на музикалното развитие на деца от ранна и предучилищна възраст;
  схеми, таблици, графики, диаграми за определяне на музикално развитие на едно дете и на гру-

па деца;
  тестове за определяне професионалната насоченост на музиканта.

Информационната база данни и уводните часове по дисциплината ориентират студентите в 
специфичността на научното направление и в процедурата за неговото овладяване.

Лекционният курс по „Музикална диагностика“ изгражда стабилна основа от осведоменост и по-
знания у студентите за многообразието и класификацията на психодиагностичните методики, за 
изискванията при тяхното разработване, за технологията на тяхното организиране, провеждане и 
пр. Продължавайки заложеното в лекционния курс, лабораторните упражнения дават възможност за 
практическо осмисляне на овладяваните знания и за формиране на нови такива в процеса на конкрет-
на практико-приложна дейност. 

Моделът за провеждане на лабораторните упражнения се организира в различни варианти и 
включва следните елементи: алгоритъм за самоподготовка, проверка на степента на овладяност на 
понятийния апарат, обсъждане на дискусионни въпроси, анализиране на представени от студенти-
те диагностични разработки, решаване на тестове, задаване на листове за самостоятелна рабо-
та, поставяне на учебни и изследователски задачи, ориентиране в изискванията за изготвяне на са-
мостоятелната работа, посочване на литература за следващото упражнение и др. Съобразно тема-
тичната насоченост и конкретните задачи на съответното упражнение, описаните компоненти 
се комбинират в променена последователност и присъстват с различно времетраене. Независимо от 
избора на ранжиране, всяко лабораторно упражнение осигурява възможност за непрекъсната актив-
ност от всеки студент, както и възможност за работа в екип, колективна дейност и индивидуал-
на изява. Така например дадено упражнение може да започне с обсъждане изпълнението на поставена 
в предходен час диагностична задача. Въпреки анализирането на конкретна разработка, под ръковод-
ството на преподавателя в дискутирането се включва цялата студентска група, предлагат се дру-
ги варианти и решения. По този начин всеки студент може да съпостави своята интерпретация с 
тази на колегите, да се ориентира какво съдържат другите разработки, какво липсва или би следвало 
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да се корегира в собственото „виждане“. В друго упражнение реализираните диагностични задачи мо-
гат да се разменят между студентите и всеки да влезе в роля на рецензент на разработката на коле-
гата си. Дава се възможност на няколко студента да разкрият и мотивират положителните стра-
ни и пропуските в анализираното от тях изследване. В поредно упражнение от студентите може 
да се поиска предварително да представят задачата за самостоятелна работа и в часа асистентът 
да постави конкретни въпроси относно липсващи, непълни или недобре разработени страни в диаг-
ностичния материал. Онова, което се констатира като „недостатък“ в разработката на повечето 
студенти, явно е недобре овладяно знание или умение. В подобни ситуации преподавателят, спра-
вил се студент или след съответно дискутиране и други студенти извеждат насоки за прецизиране 
качеството на разработките.

Формирането у студентите на умения да провеждат и съставят диагностични изследвания се 
опира на познания по дисциплината „Музикална психология“, изучавана в предходния семестър. Тук 
студентите се запознават и усвояват психологическите характеристики на музикалните способ-
ности, специфичността на тяхното развитие в предучилищна и училищна възраст, овладяват пси-
хологията на музикалните дейности. Това е основата, върху която студентите могат да осъщест-
вяват диагностични изследвания за определяне ниво на развитие у деца и ученици на музикални спо-
собности, на музикалност и на музикална възпитаност. От обучението по „Музикална психология“ 
се използва и част от дидактическия инструментариум.

Задаваните в лабораторните упражнения по „Музикална диагностика“ задачи за самостоятел-
на работа имат диагностико-изследователски характер. Те са представени в портфолиото по дис-
циплината и съдържат: а) описание на алгоритъма, изискванията и критериите за разработване на 
диагностичната задача и нейните елементи и б) точковото оценяване на отделните компоненти и 
на цялостната задача. Поставяните задачи са съобразени с конкретната дейност в лабораторното 
упражнение и следват дидактическия принцип за постепено усложняване на изискванията. Напри-
мер, ако в първото упражнение под ръководството на асистента студентите разглеждат и обсъж-
дат диагностични методики с различна насоченост, то поставената задача за самостоятелна рабо-
та изисква всеки студент да направи рецензия на зададена от преподавателя диагностична методи-
ка или изследване. На следващо лабораторно упражнение, в което се дискутира разработена диагнос-
тична методика за музикално развитие на деца от една до седем годишна възраст, самостоятелна-
та работа предполага студентът да обследва едно дете в избрана от него възраст. Той попълва стъл-
бица за оценка на музикалността на детето, изработва качествена и количествена характеристи-
ка на изследваното лице, анализира и тълкува получените резултати, задава насоки за музикално-въз-
питателната дейност на педагога. Постепенно се достига до задача за самостоятелно разработва-
не от студентите на тестова методика за училищна възраст. Това може да бъде методика за оцен-
ка на музикална възпитаност, на музикална образованост или на музикално развитие на ученик в из-
брана възраст. Ученикът попълва тест, анкета или въпросник – студентът обработва и интерпре-
тира резултатите, дава препоръки за избор на педагогически подход и индивидуална работа с кон-
кретнa насоченост.

На основата на разглеждани и обсъждани методики за професионална пригодност, обучаемите се 
приучават да изготвят професионална характеристика на музиканта. Всеки студент попълва ком-
плект от четири теста /българската адаптация е разработена от проф. д-р А. Атанасова/, които 
се предоставят за обработка и анализ на друг студент. Съобразно изявената личностна ориента-
ция, анализиращият студент извежда мотивирана обосновка и препоръки за професионалната насо-
ченост на своя колега.

Така обмислен организационният процес в лабораторните упражнения по „Музикална диагно-
стика“ градира изискванията по отношение на самостоятелната работа на студентите. Изхож-
дайки от запознаване и коментиране на психодиагностични методи и методики, обучаемите първо-
начално рецензират такива, постепено преминават към прилагане на съществуващи методики и дос-
тигат до етап на самостоятелно съставяне и разработване на диагностични методики. 

В резултат на придобития опит и познания у студентите се формира система от умения да 
ползват, прилагат, съставят и разработват психодиагностични методи и методики. Провеждайки 
диагностични изследвания с деца и ученици в различни възрасти, бъдещият педагог изгражда умения 
да установява равнище на развитие на музикални способности и музикалност, на музикална възпи-
таност и музикална образованост, на професионална пригодност. Формират се умения да се анали-
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зира наборът от информация, да се тълкуват и обобщават получените резултати. Практико-при-
ложните действия и задачи създават умения студентът да поставя диагноза, да съставя качествена 
и количествена характеристика на изследваното лице или група, да контролира и прогнозира разви-
тието на обследваното явление. На тази основа студентът е в състояние да набележи препоръки за 
необходимата корективна и прогностична дейност на педагога и да даде насоки за съставяне на про-
грама, осигуряваща резултатността на музикално-възпитателното взаимодействие.

В зависимост от степента и качеството на реализираната като самостоятелна работа диаг-
ностична разработка, асистентът присъжда на студента съответен брой точки:

  за рефериране и анализиране на психодиагностична методика – от 0-3т.;
  за прилагане на съществуваща методика – от 0-6т.;
  за съставяне и разработване на психодиагностична методика – от 0-15 т.
  за определяне професионална насоченост на музиканта – от 0-8т.

Общият брой точки от формите за самостоятелна работа в лабораторните упражнения по 
„Музикална диагностика“ е 32. Присъствието на студента в упражненията /провеждат се блоково 
по два академични часа/ носи по 1 точка, т.е. общо 5 точки. Участието на студента в дискутирани 
поблеми се оценява също с по 1 точка и осигурява общо 5 точки за упражненията. Точките, получени 
от формите на самостоятелна работа, от присъствието и активността на студента в упражне-
нията, в края на семестъра се сумират и приравняват към цифрова оценка по шестобалната систе-
ма. Максималният брой точки е 42. Цифровата скала за присъждане на оценка е със стъпка от 8 еди-
ници, с изключение на първият и последният параметър, определящи съответно най-ниско или най-
високо ниво на подготовка и участие на обучаемия: 

При получени от 0-7 т. – оценка Слаб (2)
8-16 т. – оценка Среден (3)
17-25 т. – оценка Добър (4)
26-34 т. – оценка Мн. Добър (5)
35-42 т.- оценка Отличен (6)
Сумарната оценка от дейността на студента в упражненията е част от крайната оценка, коя-

то обучаемият получава при провеждане на изпита по дисциплината. Важно е да се отбележи, че та-
ка разгърнатата дейност в лекционния курс и в лабораторните упражнения, улесняват студенти-
те при провеждане на теоретичния компонент на изпита по „Музикална диагностика“ – развиване 
на изтеглен билет от конспекта. От друга страна, реализираните форми на самостоятелна работа 
през семестъра са част от курсовата работа и в значителна степен осигуряват разработването на 
курсов проект от всеки студент, изискващ изследване на десет лица, анализ на резултатите и съ-
ставяне характеристика на изследваното явление – втори изпитен компонент.

Резултатите от семестриалния изпит по „Музикална диагностика“, проведен през м. юли 2010 г. 
прилагаме в таблица:

Таблица 1. Резултати от семестриалния изпит по дисциплината „Музикална диагностика“

№ Име на студента теор. въпрос курс. работа оценка от лаб.упр. обща оценка

1 Т. К. 6 6 5 Отличен (6)
2. С. С. 6 6 6 Отличен (6)
3. М. Т. 6 6 6 Отличен (6)
4. В. И. 3 5 5  Добър (4)
5.  М. М. 5 6 6 Отличен (6)
6. Т. Т. 5 4 3  Добър (4)
7. И. П. 6 6 6 Отличен (6)
8. В. Б. 5 5 5 Мн. добър (5)
9. Н. Й. 6 6 5 Отличен (6)

10. И. О. 6 5 4 Мн. добър (5)

Изложената таблица проследява цифровата скала за оценяване на всеки студент по отношение 
на теоретичния и практическия компонент на изпита /3 и 4 графи/, реализираната дейност през се-
местъра /5 графа/ и крайната оценка, оформяща успеха по дисциплината /6 графа/. Всички оценки са 
с положителни стойности. Оценките в 3, 4 и 5 графи имат еднакви или близки цифрови величини. 80 
% от тях определят като краен резултат високо ниво на подготовка и овладяност на научното на-
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правление: оценки Мн. Добър /5/ – 20% и Отличен /6/ – 60%. Прави впечатление, че оценките, оформе-
ни на основата на самостоятелната работа и участието на студента през семестъра, се доближа-
ват или съвпадат с оценките от изпита. При четирима студенти се наблюдава ръст в подготовка-
та и съответно по-висока заключителна оценка. По-ниските оценки при двама от студентите, оф-
ормени на лабораторните упражнения, се дължат на недостатъчен брой присъствия и непредставя-
не на самостоятелни разработки. Това се компенсира с осъществени консултации и с по-отговорно 
отношение при провеждане на изпитната процедура. Анализът на данните показва високо ниво на 
овладяване от студентите на необходимите знания и умения, осигуряващи високо равнище на успе-
ваемост по дисциплината с общ успех Мн. добър /5.40 /.

Извършената експериментална дейност при въвеждане на точковата система за оценяване зна-
нията и уменията на студентите по дисциплината „Музикална диагностика“ очертава правилна 
насока при избора на методи и подходи в осъществяваните организационни форми. Положено е нача-
лото, което, според нашето виждане, може да се разгърне и усъвършенства в следните направления:

Разработване на допълнителни вариантни тестове, част от които да се задават за предвари-
телна подготовка на студентите, а останалите – за решаване в часовете; 

Въвеждане и използване възможностите на съвременните техники и технологии за нагледни де-
монстрации в часовете, за осъществяване на взаимни контакти, за задаване или предаване на разра-
ботки и пр.;

Подготовка и демонстриране на видеозаписи на осъществявани диагностични изследвания с де-
ца и ученици в реални условия; 

Оформяне от всеки студент на папка за извършената самостоятелна работа по дисциплината, 
представена на хартиен и електронен носител. Въведени на компютърни файлове те могат да бъдат 
предоставени за ползване в библиотеката на Педагогическия факултет с цел ориентиране, рецензи-
ране и анализиране на разработки от следващи випуски студенти;

 Разработване на анкетни карти, които да се попълват от студентите в края на семестриално-
то обучение по дисциплината, с оглед получаване на „обратна“ връзка и препоръки за подобряване ка-
чеството на взаимодействие между преподаватели и студенти.

Литература:
1.  Атанасова-Вукова, А. Музикално възпитание в детската градина, Благоевград, 1995.
2.  Учебна програма по Музикална диагностика.

 

Диана Вескова Петкова
СОУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив

СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН 
МУЗИКАЛЕН СОФТУЕР В ЧАСА ПО МУЗИКА НА СРЕДНОТО 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Цел на разработката е дефиниране на ефективността на специализирания музикален софтуер като 
помощно средство за създаване на културни компетентности и индивидуален творчески подход на обу-
чаемите към изучаваното музикално произведение. Представя се система, която включва пет образова-
телни етапа. Първите четири активизират процеса на възприемане на музикално произведение, използ-
вайки образователните ресурси на нотиращ софтуер и секуенсер. Последният етап е аранжиране на му-
зикално произведение от обучаваните, като се използват възможностите на специализирания софтуер. 
В резултат на апробирания модел се наблюдава активизиране интереса на учениците към учебната дей-
ност, стимулиране на творческия процес, еврестичната и когнитивна дейност. Вниманието е насочено 
към творческия процес, а не към общественото значение на продукта, създаден от обучаваните.

Увод. Динамичността в развитието на съвременното общество поставя пред училището и об-
разователната методика изключително високи изисквания. Постепенно в цялата обществена прак-
тика се разгръща компетентностния подход като тенденция за развитие на съвременния човек чрез 
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непрекъснато, компетентностно-ориентирано образование за всеки и за всички в глобализиращия се 
свят. Способността за творческо представяне на идеи, преживявания и емоции с помощта на музи-
ката се свързва с културните компетентности. Проблемът за стимулиране творчеството на уче-
ниците в процеса на обучение е водещ във всички области на образованието, но е изключително ак-
туален за музикалното образование в средното общообразователно училище (СОУ). Трите основ-
ни дейности в часа по музика: съчиняване, пеене и слушане при репродуктивния и традиционен на-
чин на обучение се формализират и не създават предпоставка за творческа изява на личността. Не-
обходимостта от активен оперативен подход провокира въвеждането на нови методи и средства. 
Като творческо-симулативно средство в обучението по музика може да се използва специализира-
ния музикален софтуер. Приложението на компютър, обезпечен с подходящ софтуер в часа по музи-
ка активизира учебния процес, индивидуализира обучението, онагледява материала, прехвърля акцен-
та от теоретични към практични знания, провокира интерес към учебната дейност и стимулира 
творческите процеси.

Теоретична постановка. Творчеството е умствен и обществен процес на човешката дейност, 
при която се създават качествено нови материални и духовни ценности. Свързано е с генерирането 
на нови идеи и понятия, или пък нови връзки между вече съществуващите такива. Създадени са много-
образни теории, които подчертават неговата градивна функция. Бети Едуардс пише, че творчест-
вото е „понятие, подобно на хамелеона“ [1]. Ильин Е.П. определя творчеството като нов продукт, 
който има обществено значение и се оценява от обществото [2]. Руският психолог Я.А.Понdмарьов 
разглежда творческата дейност като взаимодействие, водещо към развитие [5], а сър Кен Робинсън 
го определя като „приложно въображение“ [6]. Творенето е практически насочен процес с цел създава-
не на нещо оригинално. Творческият процес се описва като ред от последователни стъпки. Струк-
турата на творческия процес е тема, която вълнува много изследователи. Въз основа на съществу-
ващите теории най-общо могат да се формулират три етапа на творческия процес: подготовка, ос-
ъзнаване и изпълнение. 

Разглеждайки творческия процес като метод за активизация на дейността на ученика в обуче-
нието по музика и излизане от стереотипите наложени от методиката на обучение е актуална иде-
ята за „себеактуализиращо творчество“. Това е понятие, въведено от Ейбрахам Маслоу. Себеакту-
ализиращото творчество подчертава личността, а не нейните постижения, които са вторични 
явления. То подчертава характеровите качества като смелост, свобода, спонтанност, яснота, ин-
теграция. В този вид творчество не е необходима някаква специална творческа дарба, а е важен са-
мият творчески процес [3]. Понамарьов счита, че когато творчеството се разглежда като детско 
творчество, не трябва да се анализира общественото значение на продукта, а да се разглежда сами-
ят процес. Той определя детското творчество като проява на самостоятелно решение при всякакъв 
вид „главоблъсканица“[5]. Творчеството е дейност, която активно присъства в живота на детето. 
Много от изследователите, приемат творчеството като свобода на личността. 

При музикалното обучение водещ компонент в творческия процес е емоционалният, а висше 
проявление е преживяването. Емоционалната отзивчивост е по-голяма, когато има емоционална ак-
тивност, насочена към личен контакт с изучаваното произведение и възможност за моделирането 
му според индивидуалните представи и критерии на ученика.

Емоцията е следствие от възникнала потребност и нейното реализиране. Тя не е мотив, но е 
причина, която мотивира поведение. Мотивираната дейност не е еднозначна с мотивацията. Тя е 
насочена към целите на мотива и има отделни функционални компоненти: възприемане, мислене,нау
чаване,възпроизвеждане

Непосредственото участие на учениците в различните видове музикални дейности – слушане, съ-
чиняване и пеене – способства за развитието на творческите прояви на личността, актуализира худо-
жествено-образното мислене, формира творческа фантазия и въображение. Творящата личност е ак-
тивна и действена, но анализирайки процеса на обучение по музика и трите му основни дейности, на 
преден план излиза проблемът за масовостта на образователния процес и невъзможността личността 
на ученика да индивидуализира своите естетически преживявания и да ги вербализира пред аудитори-
ята. Основните дейности в обучението по музика са взаимно обусловени. Съчиняването е най-актив-
ната дейност от трите, но тя изисква специални умения и знания, богат слухов опит и въображение. 
Изпълнението е най-достъпната и най-широко разпостранена дейност в обучението по музика. Учени-
ците са преки участници в творческия процес и съпреживяват емоциите и чувствата, кодирани в пе-
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сента, но изпълнението е масово. Възприемането е най-пасивната дейност от трите. То е в тясна за-
висимост от интелектуалното, индивидуално развитие на ученика и е интровертно.

В традиционната учебна среда не се създават достатъчно условия за оптимално реализиране на 
възможностите на учениците. Сър Кен Робинсон пише че „формалната среда на класната стая е най-
подходяща за научаване на теории и техните приложения и за разбиране на материята като цяло, но 
не е добро място, ако искаш да експериментираш“ [6]. На практика в масовото обучение по музика 
педагогът не може да проследи всички индивидуални процеси, протичащи в отделния субект на обу-
чението. Липсва дейност, в която обучаваният да бъде ангажиран с последователност от задачи, во-
дещи го към самостоятелна и лична комуникация, обвързана чрез познавателна цел с изучаваното му-
зикално произведение. Един от начините е овладяване и придобиване на умения за свирене на музика-
лен инструмент, но този вид обучение е индивидуален и на практика е невъзможно да се осъществи 
в урока по музика в средното общообразователно училище .

Компютърът е възможната алтернатива. Действеният подход в света на компютъра е естест-
вен процес, който оказва съществено влияние върху интелектуалното и културно развитие. Едно 
от големите предимства на използването на компютър в образователния процес по музика може да 
се представи с мисълта на Конфуций: „Чух – забравих! Видях – запомних! Направих – Разбрах!“. Ком-
пютърът се използва като инструмент, с помощта на който се постигат целите на обучението по 
музика. За да не се формализират музикалните дейностти, трябва да се включи активен операти-
вен подход, симулативна дейност, която да доближи ученика към творческия процес на музикално-
то изкуство, към емоционалното и интелектуално преживяване на творбата. Необходимо е да се 
намерят такива методи и средства, които да провокират желанието за активни занимания с музи-
ка и саморазвитие на личността в областта на художествената естетика. Компютърът, обезпечен 
със специализиран музикален софтуер, чудесно може да изпълни ролята на музикален инструмент, за 
който обаче не се изискват умения и знания, придобити с години упорит труд.

В процеса на обучение се използват определени свойства на специализирания музикален софтуер, 
с които се постигат целите на образователния процес. Обикновено тези програми са професионал-
ни, някои от техните части изискват много добро познание на елементарна теория на музиката, но 
има опции, които могат да се използват без излишно да се теоретизира музикалната информация и 
знанията по информационни технологии. Тук е мястото да се спомене, че прилагането на специали-
зираните програми няма за цел да се научат учениците да работят с тях, а да се обслужи звено от 
образователния процес като компютърът е само средство или образователен инструмент. Негово 
предимство е изключителната му достъпност в качеството му на такъв.

Според функциите си специализираният музикален софтуер се дели на три групи: нотиращ соф-
туер, звукови редактори и секуенсери. 

 отиращият софтуер е представен от голям брой имена, които варират за различните ком-
пютърни платформи. Негова главна цел е създаването на партитура, т.е. писмено представяне на 
музиката. Той поддържа писането, печатането на цели партитури, индивидуални партии, щимове. 
Използва силата на MIDI кодовете за създаване на звукови файлове, които могат да бъдат изпълнява-
ни и обработвани. Нотиращият софтуер намира все по-широко приложение в работата на музикан-
тите като създава удобства при писането на партитурите, спомага за редакция и корекция на греш-
ките и дава възможност за прослушване на продукта в реално време. 

Звуковият редактор или аудио – редакторът (audire – звук /лат./) е компютърна програма, коя-
то се фокусира върху усъвършенстване или създаване на цифрови звукови файлове. Според приложе-
нието си те могат да бъдат редактори за специфични типове музикални файлове, мултифункцио-
нални приложения, които редактират аудио формати, кодират, конвертират и подготвят доку-
менти, които се използват с други софтуерни приложения и редактори за звукозапис, добавят ефек-
ти, смесват аудио, конвертират и генерират цифрови формати (Mp3, WAV и AIFF), режат и микси-
рат звуци, сменят скорост или височината на записа.

Секуенсерът ( англ.sequenser – последователност, произхожда от думата секвенция) е устрой-
ство, което запомня последователността на въведените в него звуци и ги възпроизвежда с възмож-
ни изменения на темпото, строя и повторенията. Секуенсерът е устройство за записване, свире-
не и редактиране на цифрови музикални данни. MIDI секуенсерите са предназначени за създаване на 
музика. Те записват и възпроизвеждат нотите, изсвирени от музиканта, като отбелязват продъл-
жителността и експресивността на изпълнението. Реалната сила на секуенсиращия софтуер е в ин-
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тегрирането на MIDI файлове и цифрови аудиофайлове. Той може да редактира двата вида данни.
В практиката могат да се използват комбинации от видовете специализиран музикален софтуер. 

Анализирайки приложението в процеса на обучение на музикален софтуер с цел стимулиране на твор-
ческия процес, трябва да се уточни, че когато се изследва ученическото творчество, акцентът е върху 
самия процес и симулирането на дейност, която да активира емоционална отзивчивост у творящия. 

Приложението на специализиран музикален софтуер в часа по музика се реализира в система, коя-
то включва пет образователни етапа. Първите четири активизират процеса на възприемане на му-
зикалното произведение чрез образователните ресурси на нотиращия софтуер и секуенсера. Послед-
ният етап е свързан с аранжирането на музикално произведение от обучаваните, като се използват 
възможностите на специализирания софтуер. Съпоставени със стъпките на творческия процес ета-
пите могат да се представят графично по следния начин:

Фигура 1.Връзка между обучителни етапи и етапи на творческия процес

Първите два етапа на обучение са свързани със запознаване на учениците с нотния текст на глав-
ната тема на музикалното произведение. В процеса на обучение по музика се наблюдава тенденция на 
неосъзнаване и неразбиране от страна на обучаваните на основните музикални символи. За ученици-
те нотите са абстрактно понятие. Те ги познават по имена, могат да ги изписват, но не откриват 
тяхното приложение. Благодарение на възможностите на нотиращия софтуер и компютъра, те мо-
гат да въведат определен музикален текст, да го прослушат, да коригират допуснатите грешки и да 
осъзнаят практическото значение на качествата на тона (височина, сила трайност, тембър) и му-
зикално-изразните средства. Тези етапи са обвързани с познавателна цел и активизират емоционал-
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ната отзивчивост на обучаваните. Учениците изпитват удовлетворение от дейността. Препис-
ването на нотния текст и прослушването му ги доближава до творческия процес на създаване на му-
зикално произведение. Благодарение на ресурсите на компютърно базираното обучение те създават 
реален продукт, като използват музикалните символи. Първите два етапа на обучителния процес са 
обвързани с подготовката на творческия процес. Подготовката се характеризира с възникването на 
идея, насочване мисълта към актуалната материя, въвеждане на знанията, подпомагащи творческия 
процес, създаване на усещане за удоволствие и удовлетвореност от дейността.

В следващите два етапа от системата обучаваните се запознават с оригиналното изпълнение на 
музикалното произведение и с помощта на секуенсер „изрязват“ главната тема, която са нотира-
ли и многократно прослушали, работейки в програмната среда на нотиращ софтуер. Това е стъпка-
та на осъзнаване в етапите на творческия процес. Учениците чуват друг вариант на познатата им 
вече тема. В оригинала има многообразие на музикално изразните средства – тембър, динамика, тем-
по.Този етап се характеризира с максимално присъствие на логическа форма на мислене. Сравнява се 
звука в оригиналното произведение и нотираната тема, извежда се главната тема от контекста на 
цялото произведение, засилват се познавателните процеси при възприемането на произведението. 

Петият образователен етап от системата на обучение е аранжиране на изрязаната тема с го-
тови звукови образци (семпли), заложени в секуенсера. В творческия процес това е стъпката на фор-
мализиране на вербалното решение. Основната цел е развитие на идеите, формулировка, обработка 
и представяне. Това е периода на реализиране на творческия замисъл. Учениците създават собствен 
аранжимент върху познатата им вече тема. В този период се наблюдава емоционална обвързаност, 
удоволствие от самия творчески процес, осъзнаване и ангажиране на ученика с последователност от 
задачи, водещи го към самостоятелна и лична комуникация, обвързана чрез познавателна цел с изуча-
ваното музикално произведение.

Практическо приложение. Изследването протече при ученици от 6 клас на СОУ „Симон Боли-
вар“ гр. Пловдив. Изборът на експерименталната група се определи от възможностите за ползване 
на компютърния кабинет в училище. За целта освен инсталиране на демо версии на програмите са не-
обходими и слушалки, за да може да се работи със звукови файлове. Произведението, избрано за експе-
римента е „Пайдушко хоро“ из „Тракийски танци“ на Петко Стайнов. Нотният текст на темата е 
изписан в учебника и учениците трябва да могат да го пеят по ноти. В случая те въвеждат нотния 
текст, като използват нотиращия софтуер „Сибелиус“. Удобството на този софтуер е помощни-
кът (wizard), който предлага последователно създаване на партитурата, като се следват правилата 
на коректното въвеждане на нотен текст: първо учениците избират музикален инструмент, т.е 
тембър, след това размер, тоналност и накрая имат възможност да изпишат името на произведени-
ето и автора му. От прозореца Keypad (1, сх.№1) се избира трайността на нотата и чрез фиксиране 
на височината й с курсора на мишката започва да се въвежда нотния текст. 

Фигура 2. Нотиращ софтуер „Сибелиус“

Предимство на нотиращите софтуери е, че имат функцията плейбек (2,фиг.№1), което позво-
лява на учениците да чуят написаното от тях. Цел на втория час е прослушване на симфоничното 
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изпълнение на „Пайдушко хоро“ и откриване на темата, нотирана предходния учебен час. Чрез Edi-
tion Master (1, сх.2) на FL Studio темата се „изрязва“ от произведението и се аранжира според въобра-
жението на учениците. 

Фигура 3.Edition Master на FLStudio

Аранжиментите, които се създават звучат по-скоро забавно, но целта е съпреживяване на твор-
ческия процес, удоволствие от дейността. При финализиране на темата „Класици на Българската 
музика“ се проведе контролно писмено изпитване. Първата задача включва две колони. В едната в 
разбъркан ред са представени нотните записи на темите на „Пайдушко хоро“ от „Тракийски тан-
ци“ – П. Стайнов, „Нестинарско хоро“ от Танцова драма „Нестинарка“- М. Големинов и Рапсодия 
„Вардар“- П. Владигеров, а в другата в произволен ред имената на произведенията. Учениците слу-
шат част от произведенията, която включва основната тема, поставят номер пред нотния текст 
според реда на прозвучаването и свързват нотите с името на произведението. След проведения екс-
перимент се отчетоха следните резултати:

1. В експерименталната група 84% от учениците са познали произведението и са го свързали с не-
говия нотиран еквивалент, а в класовете при които се преподава с традиционната методика 
верните отговори са съответно 47% и 50%. Което е доказателство, че познавателните цели 
са постигнати.

2. 47% от експерименталната група посочват като любимо произведение „Пайдушко хоро“ от П. 
Стайнов, докато в другите два класа изобщо не е включено в класацията за любими произведе-
ния от учебния материал.

3. 72% проявяват интерес към занимания с музика като използват специализиран музикален соф-
туер, а именно допълнителни часове след учебните занятия в компютърния кабинет под ръко-
водството на преподавателя по музика.

4. Някои от учениците самостоятелно, като използват персоналните си компютри се опитват 
да композират или аранжират теми от песни или музикални произведения, след което ги запис-
ват и представят в часа по музика.

Четирите функционални компонента на мотивираната дейност: възприемане, мислене, науча-
ване и възпроизвеждане са реализирани. Доказателство за това са високите познавателни резулта-
ти. Един от показателите за отчитане стимулирането на творческия процес е желанието за много-
кратно създаване на продукт без това да има задължителен характер. Това е и показател за музикал-
но развитие. Добрата практика позволява да се добие увереност и стимулира желанието и потреб-
ността от реализирането на музикална дейност. В психологията са разграничени два случая, когато 
емоцията изпълнява функция на мотив за поведение: стремеж към определен обект и повторно и са-
мостоятелно търсене, ретроспекция на минал опит, с цел повторение на стари и познати емоции. 
Анализирайки получените резултати се вижда, че 47% от учениците приемат за свое любимо произ-
ведение „Тракийски танци“ от П. Стайнов, което показва, че те са емоционално обвързани, или в ре-
зултат от възможността за личен контакт с произведението и аранжирането му, или в резултат 
от активното му възприемане и осъзнаване на художествено-естетическите му достойства. Труд-
но e да се определят основанията, тъй като оценката е субективна. Генчо Пирьов изтъква значени-
ето на възприятието за творческия процес, като смята, че всяко възприятие се пречупва през при-
змата на индивидуалния опит и нагласата на човека, но възприятието в творческия процес се отли-
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чава с твърде активно преработване още в самия процес на възприемане. Пътят от възприемане до 
пресъздаване е различен по съдържание, но винаги в него има творчески момент [4]. На практика аран-
жирането на темата е вид пресъздаване на произведението с ресурсите на специализирания софту-
ер, според индивидуалната естетическа концепция на ученика.

 Наблюдва се и висока активност към извънкласни занимания с музика, използвайки представена-
та образователна система, което показва засилване на интереса и отново желанието за многократ-
но повторение на дейността.

Изводи. Комбинацията от компютър и специализиран музикален софтуер ефективно подпомага 
изпълнението както на необходимите, така и на достатъчните условия за стимулиране на творче-
ските процеси в обучението по музика, активира процесите на възприемане, осъзнаване и овладяване 
на необходимите културни компетенции. Въз основа на получените резултати се стига до извода, че 
компютърът активизира творческата дейност, индивидуализира обучението, онагледява материа-
ла, прехвърля акцента от теоретични към практически знания, провокира интерес към обучението.

 В традиционното обучение превес има теорията. При класно-урочната система приоритет е 
теоретичното обучение. Обикновено се използва репродуктивният метод на преподаване, без да 
има възможност получената информация да се реализира практически. При работа с компютър, обу-
чението придобива практическа насоченост, особено ако софтуерното осигуряване е със симула-
тивни характеристики. Творческият процес при методиката на работа със специализиран музика-
лен софтуер не е формален, обучаваният активно участва като прави, създава, анализира, коригира и 
разбира сложните механизми на художествено-естетическата материя.
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„ДЕЦАТА РАЗКАЗВАТ... ЕДНА ПРИКАЗНА СЮИТА“, ИЛИ КАК СЪЗДАДАДОХМЕ 
АТЕЛИЕТАТА ПО ИЗКУСТВО КЪМ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО“ В ШУМЕН И 
КАК РАБОТИМ В ТЯХ

Описва се проект, реализиран в рамките на една учебна година в три училища с деца от начална учи-
лищна възраст. Учениците избират своя сфера на интерес в областта на изкуството и с помощта на ръ-
ководители-студенти от различни специалности създават един авторски спектакъл. В този проект те са 
композитори, хореографи, художници и сценаристи, подтиквани с любов и дискретно от ръководителите 
на ателиетата по изкуство. Резултатът е авторски спектакъл, но и по-голяма освободеност, социализа-
ция, интерес и любопитство в детските очи. Ателиетата по изкуство запълват една празнина в живота 
на децата и създават реална възможност да бъдат алтернатива на училището, да развиват творческото 
мислене и да одухотворяват свободното им време. 

Светът около нас се променя изключително бързо. Заедно с него се променят и условията, в кои-
то изграждаме себе си като личности, интелектуално и духовно. Времето, в което живеем е различ-
но от онова време, когато сме били деца, ходили сме на училищи и сме създавали представата си за то-
ва, което ни предстои. Живеем в епоха на бързи времена. Във всеки следващ момент предизвикател-
ствата сменят посоката си, което ни кара да бъдем с отворено съзнание, за да можем да решим „за-
дачата“, и да преминем на „следващото ниво“.
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В тово бързо време децата ни са много различни от нас. Те приемат реалността не само с помо-
щта на уроците в училище и разказите на възрастните, не само с помощта на приказките. Те из-
граждат своя свят, благодарение на това, което им показваме, на моделите на поведение в семей-
ството, на нашето отношение към тях като човеци.

Съвременното училище се стреми да бъде в крак с променящия се свят, но много често не се по-
лучава синхрон, поради простия факт, че училището се „прави“ от хора, възпитани по определен на-
чин, който няма нищо общо, с това което се случва сега. Въпреки това или благодарение на това, то, 
училището продължава да съществува. Да, но децата все повече се отдалечават от него, защото то 
не задоволява техните емоционални и духовни потребности.

 За радост в последните години все повече навлизат идеи за алтернатива на училищното ста-
тукво. Това са т. нар. извънучилищни форми, които са вариант на добре забравените кръжоци, но с 
много по-освободена форма и съдържание, стремящо се към запълване на духовните празноти. Осо-
бено впечатление прави завръщането на училищните хорове (вокални групи) и фанфарната музика. 

На фона на желанието за промяна изпъква желанието на децата за занимание с различни изкуства 
по начин, различен от този в училищната програма по съответната дисциплина. Децата, тези ко-
ито нямат възможност да посещават школи по изкуство и тези, които в очите на големите не са 
много надарени, имат подчертан стремеж към себеизява също с помощта на изкуството. Те също 
имат желание да рисуват, да танцуват, или да бъдат артисти, да създават приказки и да се превъ-
плъщават в приказни герои. Те искат да възприемат изкуството на живо, от извора, да „пипнат“ ма-
териала, да бъдат творци. 

В желанието си да отговорим на потребностите на децата от досег с живото изкуство, преди 
малко повече от година създадохме „Работилница за изкуство“. Едно сдружение с нестопанска цел, 
което започна своя път като сътрудничество между студенти по изкуство и ученици от начално-
то училище. В началото Работилницата канеше малки групи деца на лектории, образователни кон-
церти, в които студенти и деца заедно се забавляваха, а децата научаваха по нещо ново за музика-
та чрез игра и музика на живо. Анкетите показаха, че децата са очаровани от възможността да слу-
шат музика на живо. Знанията, които получиха се оказа, че се закрепват в съзнанието много по-пъл-
но, отколкото в часовете по музика, тъй като това става неусетно, липсва задължителността, иг-
рата е добър посредник. Окуражени от резултатите, стимулирани от детския възторг при досега с 
изкуството на живо, неусетно се роди идеята да привлечем тези деца, които имат желание да се за-
нимават с изкуство в свободното си време. Нарекохме инициативата Ателиета по изкуство, но ате-
лиета, в които детето само показва какво го вълнува, в които няма задължителност и задължител-
на програма, която да се спазва. 

Тези Ателиета по изкуство са извънурочна форма извън регламентираните в едно училище. Те се 
провеждат на доброволни начала от студенти-ръководители на всяко ателие в района на училище-
то и в удобно и за двете страни време. В ателиетата се включват до 8-10 деца с двама ръководите-
ли-студенти със съответна квалификация. През изминалата учебна година експериментално се съз-
дадоха ателиета към три шуменски училища. Ателиета по Музика, Изобразително и приложно из-
куства, Движение, танц и театър. Благодарение на спечелен проект към Общински фонд култура на 
Община Шумен, тази инициатива се осъществи успешно.

В началото на учебната година на родителите беше поднесено предложението за създаване на 
ателиета. Децата бяха подбрани чрез анкета, в която те трябваше да отговорят на няколко въпро-
са, свързани с предпочитанието им на занимание в свободното време, с изкуство, което харесват и 
искат да научат нещо повече, свързано с него. Обработката на анкетите ни даде възможност да раз-
пределим желаещите деца в съответните ателиета. Първите занимания бяха общи и в тях децата 
разказваха за любимите си занимания, за своите приятели, за въображаемите си другарчета и при-
ключенията, които си мечтаят да им се случат. Разказваха своите сънища, разказваха истории, в ко-
ито се преплитаха фантазии, познати приказки, филми. Така стигнахме до идеята всяко дете да на-
пише у дома своя история за приятелството, такова, каквото си го представя и мечтае. Получиха 
се интересни творения, комбинация от чуто, видяно, разказано. Някои деца бяха измислили стихче-
та, други бяха нарисували своя „приятел“. От всички творби децата от ателиетата в едно учили-
ще започнаха да измислят приказка, в която техните герои-приятели щяха да участват. Ателието 
по движение, театър и танц определи характеристиките на различните герои. Ателието по изоб-
разително и приложно изкуство започна да създава визията на героите, мизансцена на действието, 



391

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

проекти на декорите и костюмите. Ателието по музика се занимаваше с музикалното „облекло“ на 
героите и музикалния фон, звуковите ефекти, музикалните инструменти, които могат да вземат 
участие. 

Около коледните и новогодишни празници в двете училища ателиетата по изобразително изку-
ство направиха изложби, в които показаха части от предстоящите за направа костюми и декори и 
разбира се много празнични елементи. След ваканцията работата отново закипя. Сценариите се до-
оформиха, героите придобиха завършен вид. В същото време в ателиетата постоянно идваха нови 
деца, които искаха да се занимават с това, което бяха чули, че се прави. Имаше и по-малки деца, бра-
тя и сестри, които също имаха желание да правят това, което правят по-големите. 

През месец март сценарият, декорите, костюмите, музиката и звуковите ефекти бяха готови 
и така започна подготовката за представлението пред публика на голямата сцена. Тъй като и три-
те приказки (създадени от децата във всяко училище) бяха свързани с приятелството, заглавието на 
спектакъла се роди спонтанно:„Децата разказват...Една приказна сюита“.

Еуфорията по подготовката, емоцията от превъплъщението на всяко дете, желанието да из-
глежда атрактивно на сцена, стремежът да се представят добре пред публиката, даде резултат. 
Пълна зала, ръкопляскания, радостни и усмихнати лица, щастливи детски сърца. Желание да продъл-
жават да се събират и след представлението, да продължават работата в ателиетата и след при-
ключване на проекта, това искаха всички. 

Поставихме си за цел да събудим творческото мислене у децата, да ги научим да живеят и мислят 
екипно, да работят с желание. И успяхме! 

В момента през лятната ваканция продължаваме с Лятно ателие, което се провежда два пъти в 
седмицата по 3 часа, а в него има и игри, и нови полезни дейности. 

Вяра Гунева
Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ВЪЗПРИЕМАНЕ 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО В ПЕТИ КЛАС – ПРЕЖИВЯВАНЕ В МУЗЕЯ

Темата разглежда една неразвита форма на музейно образование в България – работните листи за най-
малките посетители. Известни като arbeitsblaetter в Германия, Q & A карти в САЩ и Великобритания, 
този начин за поставяне на акцент в експозициите не е развит в българските галерии и музеи. За да се раз-
вие добър педагогически инструмент е необходимо двете институции музей и училище да си поставят об-
ща цел. След тригодишно проучване на Q & A карти, съм убедена в ефективността на този вид педагоги-
чески инструмент. Изследвах реакциите на ученици, на различна възраст – във Венеция (в Ca’ Pessaro) на 
деца в предучилищна възраст, в Амстердам (Van Gogh museum) и Metropolitan museum – NY на ученици в 
гимназията. Основната цел на тези работни листи е да насърчават подрастващите да изследват и зада-
ват въпроси, да развият интереса им до степен редовни посетители на музеите и галериите. 

През 2006 год. англичанката Лори Липтън (Laurie Lipton) рисува забележителната творба „Watch-
ing“. През 2009 год. произведението е включено в самостоятелната й изложба в Ливърпул, с основна 
тема „масовата заблуда“ (mass delusion). 

Нюансите на delusion на български език са измама, заблуждаване, халюцинация. Всичко това може 
да илюстрира съвременната публика, която се сформира от масмедиите. ТВ обществото на седем-
десетте, с фотьойлното си спокойствие роди компютърното общество днес. Не са различни нави-
ците на децата от тези на възрастните – да бъдат мълчаливи, пасивни свидетели на образи.

В графичната си рисунка (с отворени крила триптих 133 x 204 см ) Липтън отразява инцидент 
от седемдесетте години, при който мъж напада с нож беззащитна жена на тротоара, пред жилищен 
блок. Нарисувани са много детайлно всички прозорци, от които жителите наблюдават случващо-
то се на улицата, а интериорите им са осветени от включени телевизионни приемници. Най-скан-
далното в този случай е, че по време на нападението никой не сигнализира полицията, дори един от 
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живущите в блока, за да заглуши писъците на жената, си усилва радиото. Убийството става тема 
за дълги анализи. Артистите, които се занимават с визуални изкуства задават въпроса колко пасив-
на публиката трябва да бъде? Не е ли зрението основен рецептор за събуждане на сетивата? Доколко 
масовата култура се превръща в масова илюзия? Убиваме ли реалната сетивност чрез виртуалното?

Като учител по изкуство, от години наблюдавам промените у децата. Като художник също. Те 
са основна тема и в картините ми и в педагогическите ми изследвания.

Постигането на света на детето е заветна цел за много художници. Това е представата за игра, 
забавление, щастие, любопитство и безмерно удоволствие от простичките неща в живота. Децата 
са, както Пипи (на Астрид Линдгрен) внушава, нещотърсачи.

Кога обаче изгубваме детето? Дали с първите му стъпки в училище. Представете си изумление-
то ми от сайта на Роджър Шанк (Roger Shank, когнитивна психология), който е с мотото: Има само 
две грешни неща в образователната ни система:

1. Какво преподаваме
2. Как го преподаваме
Значението на музеите и галериите като обществени културни институти е признато, но 

процесите, свързани с активното им развиване и използване на ресурсите, са теми на световни сре-
щи, семинари и конференции. Особено внимание се обръща на образователната функция на музеите 
днес. Развиват се стратегии и педагогически модели, които повишават интереса на подрастващите 
така, че те да се превърнат в редовни посетители. 

Образованието и възпитанието на българския ученик би следвало да има европейска измеримост. 
Същевременно се констатира, че процентът на ученици с развит интерес и ценностна система за 
процесите в изкуството е много малък. 

Ако в западната образователна система е констатиран отдавна основният интерес на подра-
стващите към информационните технологии и „безопасното“ виртуално пространство, усилията 
на педагозите са съсредоточени върху връщане на интереса към реалния живот, в България тепърва 
ще се срещаме с поколението деца-машини.

Компютърът и телевизията не позволяват на децата да преживяват онази ленива мечтател-
ност и съзерцателност или така наречената творческа скука. Почти във всеки момент те могат да 
получат светкавична информация и да задоволят интереса си. XX и XXI век са времена на коренна 
промяна в мисленето и възприятията у човека. 

Тази скорост на изменението изисква актуални образователни стратегии и превенция. 
Работата на педагози и психолози е насочена към атракции, свързани с развиване на въображение-

то и креативността на децата в реална ситуация. Ако до средата на XX век технологиите навлиза-
ха в пространства като музей, галерия, библиотека и т.н., то днес се преразглежда тяхната роля на 
помощни средства. Все повече музейни специалисти се отказват от създаването на виртуални екс-
позиции. Смисълът на оригиналите е да въздействат естетически и непосредствено на публиката. 
Работата на голяма част от музейните работници е свързана с развиване на педагогически модели, 
съобразени с потребностите на възрастната публика и спечелването на най-малките посетители.

Точно към тях и аз ориентирам вниманието си на учител по изкуство – децата между десет и че-
тиринадесет години. Това е възраст, в която се залагат културните и духовни стремежи у хората. 

Тезата на разработката ми се състои в това, че има едно значимо пространство, което може да 
съществува като алтернатива на тв приемниците, компютъра и класната стая. Едно наше, по-осо-
бено пространство, в което образователните форми тепърва ще се развиват – и за малки, и за големи. 

Основна цел на изследването ми е изграждането на дидактическа технология, която образова ак-
тивна публика. Публика, която задава въпроси и с въображението си може да проектира най-добрата 
представа за бъдеще, изследвайки миналото.

Целта на тази разработка се състои в провокиране на вниманието на педагози и музейни 
служители да развият тестови модели за местните музеи и галерии в България. Карти, подобни на 
„Q and A“( question and answer-въпроси и отговори) формите, които почти във всеки чуждестранен 
музей можем да получим при посещението с децата си. Като преподавател по изобразително 
изкуство бих споделила опита си след проучване на различни модели както в художествените така и 
в историческите, а дори и техническите музеи.

Проблемите, които срещам като учител в часовете по история на изкуството от години ме 
мотивират да търся и използвам най-атрактивните средства за внушение. Трудно е в България да 
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се преподава изкуство на Западния свят, заради липсата на достъп до оригинали. Да, лесно би било в 
Италия да се учи за византийска мозайка, защото Равена е леснодостъпна. Монументалността на 
полихромната мозайка е несравнима като въздействие с миниатюрните репродукции в учебниците 
по изобразително изкуство. Този стерео ефект на златния фон е невъзможен за предаване във 
фотографията. Поради това, че алюзията се преживява при самото движение на човек в това 
пространство. 

Мраморът на Микеланджело може мигновено да пробуди представата за Ренесанса, поради 
светлината и чувствеността си. Примерите са безкрайно много. Изкуството е внушение, което се 
съгражда от формата, мащаба и спецификата на използваните материали. 

Но, заради убедеността на това „НО“ развивам концепцията си, че урокът КАК ДА ВЪЗПРИЕМАМ 
може да се научи независимо от географската ширина, защото начините могат да се преподадат и 
чрез тракийско изкуство, и чрез българско средновековно изкуство, също и със съвременно българско, 
стига да боравим с правилен инструмент.

Когато детето разбере как да търси и намира, тогава то може да развива правилна представа 
и оценка. Смисълът на разработката ми е да се помогне на музеите в България да конструират 
„Карта на Индиана Джоунс“ според специфичните си колекции. Възпитанието чрез игра е особено 
вълнуващо за децата, защото те неусетно научават, без това да им се натрапва като задължение. 
В този процес е особено важно да се създадат предпоставки детето да общува с родителите си 
в галерията и да се научи с интерес и по собствено желание да посещава музея. Т.е. най-добрите 
помагала биха представлявали карти на следотърсача. Тези карти могат да се конструират според 
най- атрактивните експонати като не се променят заради възрастта на посетителите. В 
случай, че детето е на възраст предучилищна, придружителят му може да бъде идеален асистент 
в откритията, като чете въпросите от теста. Най-доброто партньорство в това отношение 
видях в музея Ван Гог в Амстердам.

„Q and A“ картата, която родителите използваха бе създадена като помагало за гимназисти. Но 
така умело конструирана, че въпросите бяха лесни за разбиране и от три, четири годишни деца. 
Свободата на децата бе до такава степен позволена, че лежаха на земята около десетина минути 
точно под „Ирисите“ на Гог, като посетителите ги прескачаха, без да им прави впечатление. 
Родителите им търпеливо прочитаха въпроса, свързан с определеното произведение и ако отговорът 
се забавеше по-дълго от минута го припомняха отново. Децата в това време (бяха две – момиче и 
момче, на три и четири години) се въргаляха по замърсения под, без да предизвикат друга реакция 
освен усмивки в посетителите. Радостта на възрастните бе еднакво силна и от съприкосновението 
им с картините, и от насладата, че деца на тази възраст преживяват следобеда си в галерия. 

Това, което описвам видях и в други музеи по света, само не и в България. От години (дванадесет 
като преподавател по изобразително изкуство) се опитвам да активирам нагласи и интерес за 
посещаване на галерии и музеи у учениците си. Бих споделила куриозни случаи след посещение на 
експозиции, когато се е налагало да обяснявам на родителска среща, че съвременното изкуство не 
развращава, а аз съм учител, който не пропагандира порнография. Оказва се, че регистрираното 
неразбиране и непознаване на изобразителното изкуство у българина е голям пропуск в културата 
му. Ако трябва всеки път да се извинява преподавателят или да иска разрешение от родителите за 
създаване на подобно естетическо внушение у детето му, то трябва смело да признаем, че липсва 
култура. Културата да възприема изкуство, която включва две нива – гледам и анализирам. 

Случаят, който по-горе описах е след посещение на живописна изложба в Русе на авторка, която 
е много популярна в града и работи като сценограф за театъра. Родители, възмутени от голотата 
в картините, за която учениците са им споделили вкъщи, пожелаха обяснение от преподавателя 
по Изобразително изкуство. С интерес започнах родителската среща, особено след като познавах 
отлично сюжетите на платната – голотата се изразяваше в елегантни голи гърбове на жени, съвсем 
естетично поднесени и то на модели балерини. Нетърпеливо очаквах родителите да разкрият 
изразната си система и художественото си равнище, за да преценя скандалното в ситуацията. 
Оказа се, че не аз трябваше да съм изненадана от изчервяванията и истеричните смехове на децата в 
галерията, а родителите били неподготвени за подобни обяснения.

В този момент се породи желанието ми за курс по история на изкуството за родители. 
Родители, които са по-възрастни или връстници на учителите, но имат необходимост да бъдат 
образовани, за да не пречат на децата си. Недопустимо е да развиват претенции и желания за най-
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доброто гимназиално образование за детето си, а да не са изградили собствената си ценностна 
система. Сериозният проблем как децата да се развиват съвместно с родителите си и процесът да е 
удовлетворение и за двете страни съм го дискутирала и с учителката си по италиански език.

Имам изключителната възможност да уча не само граматика и лексика, но и как да бъда добър учител 
при една италианка, преподавала в Рим повече от 30 години. В пансиона за така наречените „трудни“ 
деца тя е натрупала опит, доста по-богат и от получената подготовка във Ватиканската школа. 
Католическото й образование би било достатъчно да мотивирам идеите, опита и стремежите на 
тази жена. В разговор с нея стана ясно, че същите проблеми е имала многократно в Италия. Проблем 
с изграждане на ценностната система едновременно и у децата, и у родителите им. По отношение 
ефективността на образователния процес връзката родител – ученик – учител е необходимо да е 
постоянна. Опитът й показва необходимост от съботно-неделно училище за възрастни. Тя го създава 
след дълга съпротива, просъществува три месеца, в които родителите осъзнават грешките си и 
дори пожелават продължение на заниманието до края на учебната година. Това в нашите условия за 
момента няма как да се случи, но пък създаването на преживяване игра в съботно-неделните следобеди 
с мама и тате в музея не е неосъществимо.

Водена от желанието си да разгледам богатата колекция на източни шедьоври в Ка’ Песаро- Венеция, 
се натъкнах на друг пример за добра педагогика и музейна практика. Това беше интерактивната 
лекция за деца в предучилищна възраст (по-точно на четири – шест години). Любопитството ми 
се изостри, след като целият музей се изпълни с омайни детски гласчета. С песен и подскоци две 
напред, едно назад петнадесет минути музейната педагожка изкачваше стъпалата на музея с децата. 
Толкова неестествено ми се стори предвид постоянното предупреждение за тишина в нашите 
музеи, че тръгнах с бележник след групата. Тя се състоеше от десет деца, водени от три учителки, 
придружавани от три майки (които този ден са успели да се освободят от работни ангажименти) 
и две лели. Децата от детската градина имаха ден петък – ден за музей. Бяха грижливо облечени като 
за празник, всички момиченца с рокли (с богати аксесоари), а момченцата в официални костюми. 
Първото впечатление от възпитателна гледна точка бе, че децата се подготвят в посещаване на 
тези институции от много ранна възраст. 

Как завърши този ден във венецианския музей е интересно да се опише. Там аз научих възможно ли 
е да се обясни абстрактното и то да стане понятно. Там разбрах, че е постижимо да обясня Кандински 
така на учениците си, че те да посочат в неаполитанското жълто петно Луната. Сред звън от 
маракаси, звънчета и дайре всички малчугани разбраха и преживяха най-абстрактното, което е 
трудно да се разбере даже от някои възрастни. И това го постигна една опитна музейна служителка, 
която е обучена да гради усещане за изкуство. Факт е, че източната сбирка разгледах в музея много 
по-късно, след отдела за изкуство на двадесети век заедно с възрастната педагожка и децата от 
детската градина.

Венеция ми показа, че не е само минало, а въплъщение и на най-добрия съвременен модел на образо-
вание. 

В началото на учебната 2010-2011 изготвих програма за пети клас върху ДК – ВХП ( възприемане 
на художествени произведения), която включва няколко урока извън класната стая. Темата „ Музе-
ят и галерията“, с която започва учебникът по ИИ на Азбуки-Просвета, бе добър старт за планува-
ната урочна дейност. Фокусът поставих на уроците по история на изкуството:

1. Античност- римска скулптура, проведен в РИМ-Русе, чрез работен лист „ Карта на следотър-
сача“ – 2 ч.

2. Тракийско изкуство, проведен на терен (археологичен к-с Сборяново)Свещари, комбиниран 
урок с модул Туризъм

3. Анализ на художествено произведение- ГХГ- Русе, изложба живопис.
При двата урока и в галерията и в музея се използват работни листи, които целят недиректно-

то преподаване на учителя, стимулиране на учениците да откриват сами, да се засили степента на 
удовлетворение от справяне, което е и един от най-ефективните начини да се възпитават възприя-
тия. При работа с работния лист ученикът може да работи с личното си темпо, той не е насилван 
да се съобразява с темпото на групата.

При използването на тези инструменти има и друг позитивен ефект- не е необходима корекция. 
Стимулирани от това, че нямат грешен отговор, изпитват чувство за справяне в учебния процес. 
Това мотивира желание преживяването да се повтори. В процеса на изследване на колекции по то-
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зи начин учениците откриват образователната и развлекателната функция на тези институции. 
Разбирането, че те съществуват за тях и може да провокират интереса им е основната концепция 
при разработването на музейните карти.

През 2010-2011 проведох анкета в пети клас на МГ и ОУ“ Иван Вазов“-Русе. Целта е да се регистри-
ра отношението на подрастващите към музеите и галериите. В анкетата участваха 55 ученици от 
ОУ и 26 от МГ. Поради характера на паралелката в МГ беше необходимо да съпоставя мнението им с 
това на техни връстници. Учениците от МГ сформират класа след успешно полагане на изпит по ма-
тематика след четвърти клас. Това са деца силно мотивирани за учене, състезатели не само по мате-
матика, но и по дух. Растат в силно конкурентна среда и с надеждна подкрепа от родителите. Това 
е експериментален клас и в него се приемат най-даровитите и амбициозни деца от целия град ( пред-
вид профила на училището). 

За целите на анкетата бяха произволно избрани два класа от близкото до гимназията основно 
училище „ Ив. Вазов“. Въпросникът се състои от:

  Какво е музеят ?
а) скучно място
б) колекция от спомени
в) важна обществена институция
г) място за учене и забавление
  Колко пъти годишно посещавам музей или галерия?

а) един
б) два до три пъти
в) само при откриване на нова експозиция
г) повече от три пъти
  За да ми бъде интересно в музеите и галериите очаквам да има повече:

а) атракции
б) лакомства
в) материали за игра
г) време, което да споделя с родителите си
  4. Предпочитам да посещавам галериите или музеите с :

а) родител
б) учител
в) съученици или приятели

На диаграма 1 може да се проследи отношението на учениците от МГ и на два пети класа от ОУ
Диаграма 1

Анкета за музея - 5 клас

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

отг.1 отг.2 отг.3 отг.4 отг.1 отг.2 отг.3 отг.4 отг.1 отг.2 отг.3 отг.4 отг.1 отг.2 отг.3

Въпрос1 Въпрос2 Въпрос 3 Въпрос 4

%
 О
тг
ов

ор
ил

и 
уч
ен
иц

и

5а МГ
5в ОУ
5а ОУ

Прави впечатление, че 0% в МГ и Vа клас на ОУ посочват музея като „ скучно място“, за разли-
ка от тези в Vв клас в ОУ( около 20%). Преобладаващо е мнението, че това е важна обществена ин-
ституция за всички ученици. В този отговор се съдържа признаването на подобни културни прос-
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транства, същевременно липсата на каквото и да е желание те да бъдат приближени до всекиднев-
ния живот на детето. По-скоро отговорът показва отдалеченост. Знанието, че съществуват по-
добни пространства не ги превръща в предпочитани места за учене и забавление. Никой от ученици-
те от Vв клас на ОУ не допуска, че музеят може да бъде място използвано от тях или връстниците 
им за учене и забавление. Най-голям процент ( над 30%) се предполага, че са открили и усвоили това 
пространство учениците от МГ.

В отговорите на въпрос 2, за броя на посещенията в галерия или музей ( годишно), съм изключи-
ла вероятен отговор „ нито веднъж“. С цел да не се злепоставят учениците, тъй като анкетата не 
е анонимна ( заради нуждите на изследването). Можем да приемем, че в процента отговорили „един 
път годишно“ се съдържат и онези, които не са посетили нито веднъж галерия или музей.

Прави впечатление, че учениците от Vв клас на ОУ, които намират музея за скучно място, по-
сочват, че са редовни посетители на подобни прояви ( вероятно включват ученическите меропри-
ятия – изложби, базари и др. ) Ако се предположи, че два до три пъти на година, те посещават реал-
но такива институции, запознават се с различни сбирки, защо досега не са открили тези простран-
ства като забавни?

Мнението им води до следните изводи – или са преживяли поредната доза отегчение и това не е 
допринесло до развиване на правилно отношение, което включва и липсата на образователни ресур-
си, или считат тези посещения за добър начин да се поразсеят, напускайки класната стая. И в двата 
случая учениците, които ограждат този отговор за верен, не са с вярната нагласа и доказват липса-
та на смисъл в посещенията им. Най-голям процент отговорили, че посещават музеи и галерии, пове-
че от три пъти годишно са учениците на МГ. Открива се реална зависимост в отговорите им и от-
части можем да съдим за една средно посетителска култура. Факт е, че има ученици ( около 10%) ко-
ито признават, че не биха се сетили и не им се случва по своя инициатива или на родителите да по-
сетят подобни обществени институции. 

Въпрос 3 регистрира очакванията на учениците. 
Интересното е, че учениците се разминават дори по очаквания. Естествено е отразено липсва-

щото, в нашите институции, атрактивното представяне на сбирките. Но се обособява една група, 
която ще характеризирам като консуматорската „ група на ЛАКОМНИЦИТЕ“. 

Според първата анкета, която направих сред петокласниците в МГ, бях сигурна че на този въ-
прос б) и в) са неработещи дистрактори. Логично би било при посещение в музей посетителя да не 
очаква почерпка като в сладкарница. Но се оказва, че за голяма част от петокласниците на V а клас в 
ОУ това би се очертал като успешен стимул те да предпочитат посещения от този род. Което от 
своя страна може да предложи уникална практика, при музеен урок или след работа с работни листи 
учениците могат да участват във викторина и да си извоюват желаните лакомства. Ако това би 
очертало тенденции за редовно посещение, може да бъде използвано към комплекта атракции. 

В допълнение на анализа от очаквания на посетителите визирам, че най-голям процент посети-
тели в България има на откриванията на изложбите. Това действие на възрастните е резонно да се 
открие като отражение в мисленето и на децата.

Голяма част от посетителите в галериите (забелязва се не само в България) се нуждаят от про-
вокация, за да се превърнат в активна публика. Не е случайно, че съвременните течения в изкуство-
то предизвикват скандал само, за да пробудят реакция. В галерията се осъществява единствено алхи-
мията на диалога. Процесът, в ателието на художника, трябва осъзнато да се продължи от галерис-
тите. Те, като посредници между публиката и автора, са натоварени с ролята да изготвят страте-
гии за възпитаване на зрителите. Желателно е да се постави акцент върху връзката художник- зри-
тел. Необходимо е да се развие чувство за съпричастност и на всяка цена да се обяснява, че художни-
ците не просто се развличат рисувайки, а създават най-емоционалното отражение на своето съвре-
мие. Те имат не леката задача да се препитават, създавайки изкуство и съществуват за обществото 
и само стимулирани от това същото общество могат да продължат да „ произвеждат“.

 За съжаление, ако това осъзнаване скоро не се случи, откриванията на изложбите в България на-
истина ще се приемат като вечери за безплатна храна и питие, не за духовна среща. Художниците ще 
преживяват мълчаливо ( като свидетели на собственото си погребение) забързаната върволица посе-
тители пред коктейла.

Ако вземем под внимание поведението на възрастните, съвсем нормално е децата, които са с мно-
го по-голям процент неустойчивост на вниманието, да се нуждаят от помощни средства и атракции. 
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Техният интерес също се диктува и от придружаващите. Ако съдим по отговор в) на 4 въпрос, всички 
петокласници сочат предпочитанията си това да бъдат техни приятели или връстници. 

От една страна това би улеснило изготвянето на образователни инструменти в музеите и га-
лериите, защото се предпочита посещение в неформална и приятелска обстановка. До момента най-
честите посещения в музея или галерията са организирани от учител по история, изобразително из-
куство, литература или биология. Учителят е в основата на музейния урок. Децата сочат, че пред-
почитанията им са да преживяват това с родители или приятели. Т.е. те приемат социалната и за-
бавната функция на институциите, но не желаят да ги припознаят като алтернатива на училище-
то. Може да се направи извод, че образователните ресурси наистина са много малко развити в бъл-
гарските музеи и галерии.

Парадокс е, че най-често учениците градят посетителската си култура чрез учителя, а точно с 
него най-малко предпочитат да се осъществява това преживяване. Макар да се констатира малкото 
свободно време на родителите, децата имат необходимост да преживяват нови емоции с тях. Ако 
се развият добри образователни програми и атракции, музеите могат да станат едно от предпочи-
таните места родителите да общуват през уикенда с децата си. Така те биха доставили не скъпо-
струващо, но ново преживяване, биха развили въображението на децата си за далечно пътуване във 
времето и пространството, просто посещавайки местния музей. 

От особено значение за развитието на местните галерии и музеи е високият процент посещае-
мост. За да бъде факт, тенденциите трябва да се развиват в обновяване на ресурсите ( за задържане 
на постоянни посетители) и в привличането на нови- от общината, областта, региона. 

В тази връзка, за да проверя променя ли се отношението на учениците към музеите и галериите 
след използване на образователни инструменти в музея, например, анкетирах петокласници от ОУ 
преди и след посещението. Ако са създадени инструменти, които по някакъв начин задържат внима-
нието на децата към оригиналите и пробуждат интереса им има по-голяма вероятност да се развие 
правилно отношение към тези културни институции.

Анкетиран е Vб клас на ОУ“ Иван Вазов“, на диаграма 2 се вижда първоначалното мнение и след по-
сещение на местния исторически музей, използвайки работен лист „ Карта на следотърсача“, месец 
май 2011.

Диаграма 2
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На първия въпрос 0% свързват музея с място за учене и забавление. Изцяло образователната и раз-
влекателната функция на тези институции е пренебрегната. Над 60 % мнението им е, че музеят е 
обществена институция, с призната значимост, но тя не съществува за тях. Около 5% си призна-
ват открито, че е място което никога не биха посетили, защото свързват със скука и отегчение и 
липсват атракции. Любопитен е процентът на промяна на мнението им след посещението и използ-
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ването на работния лист. Учениците споделят ( около 5 %) че приемат музея като място за учене и 
забавление и нито един процент отговор а) скучно място.

Това очертава тенденции за бърза промяна на отношенията и нагласите на подрастващите. От-
говорността да развиваме интересите и културата на децата е изцяло ангажимент на специали-
стите, които се занимават с педагогика, музейно дело, изкуство и т.н. До този извод са стигна-
ли огромен процент от работещи специалисти в най-развитите световни музеи- Метрополитан( 
Ню Йорк) , Смитсониан( Вашингтон), Field Museum of Natural History (Чикаго) и голяма част от ев-
ропейските музеи, които са разработили ефективна образователна програма. На диаграма 2 можем 
да проследим дори изчезването на категория „ Лакомници“ след урока в музея, като се увеличава про-
цента на желаещите атракции. Анализът може да се продължи ако периодично се наблюдава измене-
нието на отношението. Факт е, че само след 45 мин. присъствие сред оригиналите учениците про-
менят отношението си, можем да предположим развитието им при една продължителна съвместна 
дейност училище-музей. Интересен е и факта, че се променя мнението за посещение с родител, а се 
засилва предпочитанието за работа с учител, в компанията на съученици. Това донякъде може да се 
обясни с учебното помагало“ Карта на следотърсача“. Учениците откриват, че полезността на учи-
теля е и извън класната стая, а и средата на връстници е най-стимулираща позитивните преживя-
вания. В процеса възприемане има няколко важни стимула, средата, създаване на интерес, положител-
ните емоции. Използването на работни листи може да очертае трайни тенденции за правилно от-
ношение към музеите и галериите, учебния процес и начините за забавления.

Снежана Василева
ОУ „Хр. Ботев“, с. Войника, общ. Стралджа, обл. Ямбол

КОЛАЖЪТ „ЗИМА“ – ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ I –ВИ КЛАС

Този проект описва 35 минутен урок, който съчетава в себе си изкуство, слово и технологии. Той е 
практическа основа за обогатяване знанията на учениците за изкуството и словото. Комбинирането на 
различни медии /изображения, музика, слово/ в едно цяло, води до непосредствено и забавно възприемане на 
езиковите единици.

Обучението чрез изкуство е важна страна в съвременните условия при развитието на модерни-
те технологии. Живопистта, като изящно изобразително изкуство изпълнява познавателна, есте-
тическа, възпитателна и др. функции.

На базата на дългогодишният ми опит при работа деца, аз изработих експериментален урок по 
изобразително изкуство.

Цел – Чрез усвояване на художествени познания да се развиват художествените компетенции, 
способности и култура на учениците. 

  Усвояване на изразни средства;
  Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи и въображение;
  Формиране на избирателно и критично отношение към представяне на обекти и ситуации;
  Емоционално общуване с произведенията на изобразителното изкуство.

Изработването на зимния пейзаж е изобразителна задача, която учениците изпълниха с различ-
ни материали и техника, неизучавана досега – колаж (фр. „налепване, монтаж“, лепене, съединяване на 
различни елементи върху дадена основа).

Чрез интерактивния урок, използвайки разказа като метод за получаване на нови знания, влизане 
в Интернет – посещение в така наречените „виртуални галерии“, запознах учениците с колажа като 
технология и техника на изпълнение, а също така с творби (колажни репродукции на известни тво-
рци – Пикасо, Веселман и др.).
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Чрез иновационната технология съдействах за подобряване на умението на учениците да по-
вишават своите художествени познания и култура. Това е възможно, тъй като самите дейности, 
включени в урока, съчетават: познания, понятия, умения, способности и емоционални състояния.

Основна дейност в иновационната технология е създаване на различни по съдържание и вид фигу-
ративни образи.

  Изобразителна дейност – чрез комбиниране и апликиране на готови образи.
  Работа с компютър – работа с програмите : Microsoft Paint, Microsoft Office Power Point, Internet 

Explorer, Microsoft Word, Tux Paint
Ключови понятия: Колаж, анимирани картички и картинки, музикални игри, слово, образи.
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: с изученото по изобразително изкуство, бъл-

гарски език и литература, роден край, информационни технологии. Дидактични средства и матери-
али: компютри, Читанка, албум по изобразително изкуство, Интернет страници с картинен мате-
риал. Предварителната ми подготовка беше да подготвя файлове с изображения, картинни файлове, 
текстов файл с описание на отделните зимни празници и обичаи.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Използването на интересни нови техники обогатява практическия опит на децата, развива 

изобразителните им способности и усъвършенства художествените им умения.
Иновационната технология развива художествените познания чрез работата в часовете по 

изобразително изкуство включвайки разнообразие от дейности, които доразвиват и надграждат 
придобитите знания за изобразителното изкуството, което спомага за формирането и развити-
ето на личността на детето.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
  Начално усвояване на основни изобразителни средства.
  Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения.
  Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи, въображение и фантазия.
  Развиване на способности за участие в различни форми на визуална комуникация.
  Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство.

Основни подходи на педагогическо взаимодействие, използвани в работата са:
  Индивидуален – при даване на съвети и конкретни насоки, свързани с индивидуалните възмож-

ности и качества на ученика 
  Диференциран – при поставянето на обща за всички ученици тема и предоставяне на възмож-

ности за избор на изобразителни и изразни средства при нейното реализиране;
  Комплексно-интегрален – при осъществяването на дидактико-логически връзки с други пред-

мети – човекът и природата ,човекът и обществото, български език и литература, матема-
тика, домашен бит и техника, музика. 

Илия Илиев
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич

ИНТЕГРАТИВНИ ФУНКЦИИ НА КОСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В 
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Интеграцията е процесът от обединяване на съдържанието на образованието чрез създаване на ин-
тердисциплинарни връзки. В доклада се разглеждат интегративните връзки, които се осъществяват при 
конструктивните дейности в началното училище.

„Проблемът за интеграцията на обучението е стар. Още в 1885г. Юнге предлага учебният мате-
риал да не се изучава по научна систематика, а по-конкретни жизнени дялове. През 1935г. Герасков в 
„Основи на дидактиката“ предлага различни варианти на изучаваните в училище знания: по жизне-
ни кръгове, по група предмети и др. През XX век интеграцията се свьрзва с прогресивните идеи за со-
циална демокрация и с понятия като: „проекти“, „проблемност в процеса на обучение“, „холистичен 
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подxод“, „интегрирани учебни програми“, „тематичен подxод“. Проблемът за научно разглеждане на 
интеграцията в образованието се изследва от учените в различни области на познание. В историче-
ски план проблемът за интеграция в образованието преминава през три фази на приложение.

  Първата фаза е в началото на века и се характеризира с интегриране на труда в обучението ка-
то обединяващ фактор на знанията и уменията, изучавани по различните учебни предмети. 

  Втората фаза на приложение на интеграцията започва през 1952г. и се нарича „интердисципли-
нарни връзки“. Въвеждането на интердисциплинарните връзки помага на учениците за изграж-
дането на знания в системност, дълбочинност, пълна информираност, гъвкавост, чрез които 
се постига цялостност и завършеност на изучаваните познавателни области „ [5,с.7].

  През 60-те години на XIX век   е въведено понятието интеграция от англичанина Г. Спенсер. 
Произходът му идва от латинската дума integration – цял, но тя не отразява съдържанието 
на процесите, които определят този термин днес[5,с.7]. В речника под думата интеграция се 
разбира обединяване в едно цяло на различни страни, части или интереси. [4]

Интеграцията е процесът от обединяване на съдържанието на образованието чрез създаване на 
интердисциплинарни връзки. Взаимодействието между различните образователни програми чрез 
техните ценности, основни идеи на съдържанието, подходящи форми на обучението определя па-
раметрите на съвременното училище. Интегралният подход в образованието става насъщна по-
требност поради лавинообразното нарастване на информацията. В основата на този подход е са-
мата интегрална същност на човека като обект и субект на възпитанието и развитието. Само, ако 
овладява умението за прилагане на интегрален подход личността ще може да постигне онова един-
ство на своите същностни сили и да ги реализира в социално-икономическото и духовно развитие на 
общeството. Целта на интегралния подход при обучението е да осигури взаимосвързвано усвоява-
не на знанията. Той предполага обединяване на цялата духовна сфера на човешка дейност, дава въз-
можност на ученикът да види обектите и действителността от много страни и така по-цялост-
но да ги опознае и разбере. Една и съща действителност, погледната от различни страни, с различ-
ни средства, помага на учениците да разберат единството между науката и изкуството, да раз-
берат, че продуктът на въображението е различен. Ето защо можем да приемем становищeто на 
Д.И.Широканов, който пише: 

„Науката не е просто сума от готови знания, към която се прибавят нови, а противоречащ про-
цес на развитие, свързан с реорганизация на всичките, или част от системата на знанията. Про-
цесът на развитие на знанието, обусловен от социалните фактори, развитието на практиката и 
собствената вътрешна логика, поставя пред теорията на познанието все по-нови въпроси“ За необ-
ходимостта от приложение на интегралния подход в образованието могат да се приведат много съ-
ображения, но присъствието му в педагогическия процес може да се приеме безспорно едва след изя-
сняване на неговата същност, след разкриване на неговите теоретични основи. 

Оттук произлиза и отговорната задача на учителите да осъществят професионалната си дей-
ност така, че да се постигнат очакваните резултати от обучението.

Осъществяването на интегралните тенденции в технологичното обучение може да се раз-
глежда от два аспекта:

  Първият аспект е свързан с „преливане“ на дейности, изучавани в технологичното обучение 
към другите учебни предмети. Например в процеса на обработване на различни материали, 
при конструирането и моделирането на определени предмети (изделия) се създават 
възможности за усвояване на езика, за формиране на комуникативни умения. Използването 
на различни технологии от обучението по предмета в другите учебни дисциплини допринася 
както за по-доброто им овладяване, така и за постигане на по-добри резултати като цяло.

  Вторият аспект се отнася до „отварянето“ на технологичното обучение към проблемите 
на другите учебни предмети. На учениците се предоставя възможност да моделират изделия 
и процеси, които оформят художествено.

В този смисъл приложението на интегралния подход в технологичното обучение помага за 
по-ефективното свързване на самото обучение с проблемите на живота, за ориентирането на 
учениците в заобикалящата ги действителност.

Реализирането на интегралния подход е възможно поради особеностите на учебното съдържание 
по учебния предмет, което позволява осъществяването на интегрални връзки и взаимодействия 
между трудова дейност на учениците и другите видове дейности. Тук познавателната дейност се 
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съчетава с учебно-трудовата дейност. Самите предмети и модели, които трябва да се изработят 
според учебната програма, осигуряват условия за приложение на знанията и уменията, придобити 
от другите учебни предмети. Определено може да се отбележи, че изпълняваната учебно-трудова 
дейност притежава интегрален характер.

От съществено значение за учениците е, че в процеса на технологичното обучение трудовата 
дейност осигурява разкриване и развитие на техните способности, развитие на личността им 
като цяло. И докато в обучението по другите учебни предмети, като математика, български език 
и др., учениците са поставени в условия, определени от спецификата на тези дисциплини, то при 
въвеждането на технологичното обучение се създават възможности за по-голяма свобода на 
изява, както в трудовата дейност, така и в процеса на обучение. Активното участие в учебно-
трудовата дейност води до качествени промени във волевата, емоционалната, мотивационната и 
оценъчната сфера на учениците.

В технологичното обучение е заложено разбирането на практическите дейности като среда 
за развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците. 
Не е достатъчно само изпълнителската дейност като се работи по образец и инструкция. 
Предвижда се учениците да планират, предлагат, проучват, тестват и „учат като откриват“, 
това са дейности, които изискват активно участие на учениците, дейности, които допринасят 
за работа в екипи и комуникации. Учебното съдържание се определя от шестте основни ядра на 
Държавните образователни изисквания. За 4 клас на СОУ програмното съдържание на обучението 
по Домашeн бит и техника е подчинено на посочените ядра в стандартите и е разпределено в 
следните обобщени теми: „Нов живот на вещите“,“Дайте воля на вашата фантазия,“ „Работа 
с материали“, , „Кулинарство“ и „Природата в дома“.

Основните дейности, които доминират в рамките на учебния предмет „Домашен бит и техника“, 
според програмата са следните;

  проектиране, консултиране, моделиране;
  анализиране, оценяване и представяне на идеи и решения;
  усвояване на разнообразни технологични операции за обработка, измерване, сглобяване, изпроб-

ване, подреждане, почистване;
  познаване режимите на работа и изискванията за безопасно използване на домашната техника.

Като цяло урочната дейност е предвидена да протича като лабораторно-практически упраж-
нения. За да се реализират поставените цели чрез обучението по учебния предмет значителна роля се дава 
на приложението на междупредметните връзки. Тяхното място би трябвало да се търси при решаване на 
следните основни задачи в процеса на обучение:

  формиране на знания за техническите ресурси, които един съвременен дом може да има, на 
умения за ползване и поддържане на основните от тях;

  формиране на знания за свойствата и приложението на материалите, използвани в семейство-
то, бита и производството;

  усвояване на методи за технологично обработване на материалите;
  формиране на умения за работа с инструменти, електроуреди, прибори и принадлежности в до-

машни условия;
  формиране на умения за творческо прилагане на усвое ните знания и умения;
  формиране на начални знания и умения по приложна икономика и делови качества;
  формиране на екологична култура за опазване на околната среда;
  усвояване на знания и умения за запазване на собственото здраве и здравето на другите;
  изграждане на нагласа за грижливо отношение към продуктите на човешкия труд в и извън дома, 

потребителско поведение.
Използването в урочната работа на подходи като анализиране, синтезиране, обобщаване, 

систематизиране и др. е предпоставка за приложението на междупредметните връзки.
В учебната програма за 4 клас по „Домашна бит и техника“ е отделено специално място за 

междупредметното единство. Така за темата „Проектиране в дома“ е предвидено осъществяване 
на такова единство с математиката. Учениците трябва да могат да покажат способност за 
прилагане в практиката на знанията си за геометричните фигури (права и крива линия, лъч, отсечка, 
ъгъл, триъгълник, квадрат, окръжност) и техните елементи. Знанията си по математика четвър-
токласниците ще могат да приложат при изпълнение на малък проект чрез графично представяне на 
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конструктивната специфика на жилище, неговото вътрешно разположение и обзавеждане. Знанията 
по математика (измерване на дължина, обем, тегло, време, пари, лица на повърхнини, обиколка) намират 
приложение и при ус вояване на обобщената тема „Работа с материали“.

Редица физични понятия и закономерности за топлообмен и топлопроводимост, магнетизъм, 
лостове, агрегатни състояния, източници на светлина и енергия ще бъдат усвоени в темата „Енергия 
и контрол“. Придобитите умения за съставяне на схема на електрическа верига ще послужат в 
обучението по „Физика и астрономия“. Може да се каже, че са осигурени възможности за реализиране 
както на съпътстващи, така и на предшестващи между предметни връзки.

В темата „Кулинарство“ се осигурява възможност за разширяване на практическа основа знанията 
за веществата, придобити в учебния предмет „Човекът и природата“. Пак в тази обобщена тема 
могат да се реализират знания и отношения за необходимостта от здравословен начин на живот и 
хигиенни правила на поведение от учебния предмет „Биология и здравно образование“.

Голямо внимание се отделя на екологичния момент в обучението по Домашен бит и техни-
ка. Усвояването на екологични знания и екологосъобразно поведение е заложено в значителна степен 
към отделните теми по учебната програма. Учениците в 5. клас трябва да усвоят: умения за 
проектиране, реализиране и поддържане на малък екологичен кът в дома или класната стая; знания за 
начини на съхраняване на природата около дома, да участват в малки екологични проекти. Налице е 
възможността за приложение на междупредметни връзки с ре дица учебни предмети от учебния план, 
в които е заложено изучаването на екологията.

Обучението по „Бит и технологии“ в средната степен на общообразователната подготовка е във 
„връзка и с обучението по история. Общи моменти в тези две области са разкриването на ролята 
на труда за развитието на обществото, развитието на икономиката и техниката в различни 
исторически времена, формиране на гражданско поведение, екипна работа и др.

Междупредметните връзки с учебните предмети в културно-образователната област „Изкуства“ 
са значително подсигурени в учебното съдържание по „Бит и технологии“. Разкриването на редът, 
симетрията, пропорцията, единството на формата и функцията, мярката за красота, основите на 
дизайнерското проектиране са достатъчно застъпени в учебните предмети на двете области.

В новата учебна документация (ДОИ и учебни програми) е отделено място и на междупредметните 
връзки с „Физическа култура и спорт“. В единство могат да се разглеждат задачите на обучението по 
посочените учебни предмети за формиране на правилни двигателни навици и умения за сръчност, 
гъвкавост, акуратност, прецизност на движенията на китката и пръстите на ръцете; умение за 
правилна поза, телосложение при изпълняване на поставените задачи; познаване на пространственото 
обозначение на движението; правилно ориентиране в последователността на отделните движения; 
бързина и точност на движенията и др.

Работата на учителите за осъществяване на междупредметните връзки е свързана с изискванията 
за въвеждане на новото учебно съдържание по предмети, включени в отделните културно-
образователни области на учебния план, с изискванията за подобряване качеството на обучение и 
реализиране на практика на образователната реформа в страната. Задачата е наистина трудна 
и много отговорна, но си заслужава да се положат необходимите усилия в името на качествената 
подготовка на младите хора за успешната им реализация след приключване на периода на училищно 
обучение.
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ОЦЕНКА НА „РАЗЛИЧНОТО МИСЛЕНЕ“ КАТО СТРАТЕГИЯ В ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ 
НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Съвременният етап на обучение по чужд език поставя на изпитание традиционните модели на со-
циални взаимоотношения между преподавателя и обучаемите. В процеса на университетско образование 
настъпват категорични промени в тези отношения. На първо място сред новите социални позиции е ре-
гламентът за доброволност и доброжелателност. Смисълът на доброволност предполага свободния избор 
на обучаемия да следва програмата и формите на обучение, докато съдържанието на доброжелателност 
агажира преподавателя да намира мотиви в учебните прояви на обучаемия, които да стимулират него-
вата успешна реализация при усвояването на чуждия език. Посочените взаимоотношения на съвременния 
етап се преосмислят от нови социални развития. Тук можем за пример да посочим усещането за влиятел-
ност на обучаемия, реализирано в свободния му избор на преподавател, още повече в случаите когато обу-
чаемият е финансово обвързан (лично заплаща) с курса по чужд език. Все в тази посока са и развития, кога-
то обучаемият е чужденец изучаващ български език воден от лични прагматични цели.

Приведените примери са илюстрация на нови социални развития, които създават предпоставки за по-
свободно отношение към протичането на учебния процес. Наблюденията в практиката на обучение по-
казват, че това отношение се изразява в своеволни прекъсвания на осъществявана учебна интеракция, в 
задаване на т.нар. странични въпроси, коментари на метода и съдържанието на учебната програма, лич-
ни предизвикателства към преподавателя и др. подобни. Традиционната оценка на изброените прояви ги 
класифицира като „нарушаване на учебната дисциплина“. При наличието на нови измерения на отноше-
нията преподавател – обучаем, преподавателят има задача да преодолява този „шум“ в регламента – още 
повече в позицията му на „въоръжен“ с уменията и знанията (в случая чуждия език), към които обучаеми-
ят е декларирал своя интерес.

I. Постановка на проблема
Обект на иследване в това изложение е специфичен аспект в методиката на преподаване на чужд 

език. Става дума за прояви в процеса на обучение, стимулирани от психологически, личностни или 
културни мотивации на обучаемите, които в съществуващата практика най-често се определят 
като „нарушения на учебната дисциплина“. 

Известно е, че методиката на ЧЕО се развива бурно като наука от средата на ХХ век и катего-
ричен тласък на това развитие дава небивалото движение на интелектуален човешки поток от две-
те страни на Атлантическия океан – между Европа и Северна Америка след Втората световна вой-
на. Като всяко развитие това движение показва стремеж да се откъсне от първоначалната методо-
логическа матрица, за която към онзи момент е послужило вече широко разпространеното обучение 
по роден език. Днес са известни повече от 20 школи и стотици методи на обучение, които постоян-
но се обновяват като преследват една цел – усвояване на многообразието от езикови практики, в ко-
ито се реализира актуалното съществуване на чуждия език.

Представеното изследване основно се опира върху наблюдения от методическата работа при 
преподаване на български език на чужденци. Поради тази причина тук трябва да обърна внимание на 
няколко „странични“ особености, които в редица реални случаи се оказват решаващи за успешното 
провеждане на ЧЕО. На първо място сред споменатите „странични особености“ е т.нар. в личната 
ми практика „външна мотивация“ на обучаемия за изучаване на чуждия език. Това понятие обобщава 
условията и стимулите, обществени, исторически и икономически, които със своята мащабна влия-
телност определят даден език като престижен, интересен, важен, ценен или привлекателен за изуча-
ване. В последните десетилетия ставаме свидетели как на такава престижност се радва английски-
ят език. В десетилетията непосредствено след Втората световна война такъв престиж носи руски-
ят език в Източна Европа. В края на 30-те и началото на 40-те години подобен авторитет има нем-
ският език, а още по-рано – края на 19 век и началото на 20 век с такъв потенциал на „външна моти-
вация“ е френският език. Примерите могат да бъдат продължени с гръцкия език, чието добро владее-
не в началото на 19 век е гаранция за личен просперитет в нашия географски район.
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Твърде различна от „външната“ е т.нар. „вътрешна мотивация“, която се изгражда от лично-
стните приоритети в доминиращата социална перспектива. Разбираме, че става дума за конкрет-
ни прагматични интереси на индивида каквито са личния живот, кариера, семейство, икономически 
цели, придобиване на собственост в страната, където се говори езикът и други подобни. Така значи-
телно по-малък брой хора се ориентират да учат фламандски, украински, шведски, унгарски, латвий-
ски, сръбски, словашки и др. езици, сред които е и българският език. В този случай преподавателят 
по чуждия език среща една особена аудитория групирана най-общо в две категории – обучаеми, кои-
то са силно вътрешно мотивирани, и обучаеми, за които изучаването на езика е формално и водещо 
до отчайващо за двете страни в процеса отегчение. Учебният процес с първата категория обучае-
ми ни кара да казваме, че „преподавателят има късмет“. С втората категория работата в час не вър-
ви – преподавателят е „лош“, а студентите, обучаемите са „тъпи“. Рядкост е двете категории да 
се срещат в компактен обособен вид в една учебна група. Най-често групите са съчетание от двете 
категории обучаеми. Тук ще подчертаем, че в нашето изследване става дума за анализ на методиче-
ски ситуации в ЧЕО при езици, които в голяма степен са „недокоснати“ от популярната престиж-
ност, изискват силна вътрешна мотивация от обучаемия и специфични усилия на преподавателя за 
да я защити и да развие такава мотивация, когато тя липсва.

Когато говорим за „различно мислене“ и то в процеса на ЧЕО, трябва най-напред да съобразяваме 
обстоятелството, че езикът се учи за обмен на информация, а една от определящите черти на ин-
формацията е новостта, непознатостта на описваната чрез езика реалност.

II. Формални параметри на експерименталното наблюдение
Осъзнаването на посочените „странични особености“ и оценката на „различното мислене“ е из-

ключителен приоритет на качествата на преподавателя – той е водач в осмислянето и развитие-
то на тази „шумопораждаща свободия“ в организирана стратегия на успешна преподавателска дей-
ност. Когато я наричаме „шумопораждаща свободия“ имаме предвид следното. Проявите на на раз-
личното мислене най-често се причисляват към лошото възпитание на обучаемите и нарушаване на 
учебната дисциплина. Тези прояви в наблюдаваните от нас 6 учебни групи в Департамента за езико-
во обучение към Софийския университет през 2009/2010 г. и 2010/2011 г. се се свеждат до следните ва-
рианти, подредени по честота:

  прекъсване на преподавателя – 14 прояви;
  прекъсване на изказване, коментар или въпрос на колега от групата – 9 прояви;
  задаване на „неуместен“ въпрос към преподавателя – 8 прояви;
  задаване на „неуместен“ въпрос към колега – също 8 прояви;
  коментиране на учебната програма – коментиране на начина на провеждане на часа или мето-

диката на обучение – 2 прояви или общо за 8-те групи 43 прояви на различно мислене в годишни 
курсове от 750 часа по български език. 

Като контролни групи в провежданите експериментални наблюдения бяха използвани две групи 
българи изучаващи английски език в интензивни тримесечни курсове от 360 часа. При тези групи бя-
ха открити само 3 прояви на различно мислене: 1 прекъсване на преподавателя и 2 неуместен въпрос 
към колега.

Средната възраст на обучаемите чужденци е 21 години, а на обучаемите българи 24 години.
Наблюдаваните 6 групи показват твърде голямо различие помежду си. Така например в група с 

контролен №1 и в група с контролен №5 по субективна преценка на преподавателя преобладават 
вътрешно мотивирани курсисти: 6 от 8 (в група №1) и 7 от 10 ( в група №5). В тези две групи проя-
вите на различно мислене са само 5. Останалите 4 групи се отличават с преобладаващ брой курсисти 
с немотивирано отношение към изучавания чужд език. Всъщност сред тези 4 групи се откриват ос-
таналите 38 прояви на различно мислене. Обобщени данните изглеждат така:

А. В наблюдаваните групи:
1. С мотивирани обучаеми – средно 2,5 прояви.
2. С немотивирани обучаеми – средно 9,5 прояви.
Б. В контролните групи – средно 1,5 прояви.

III. Анализ на резултатите
Получените резултати ясно показват значението на фактора мотивация в ЧЕО. Наред с това 

резултатите откриват и други особености, сред които важна роля имат културните различия. Така 
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учебната стая в процеса на езиково обучение се оказва и терен на размяна на социокултурни стой-
ности. При този вид на размяната на преден план изпъква националността на обучаемия. В наблюда-
ваните групи обучаемите са от 6 националности – гърци, турци, китайци, руснаци, двама арменци и 
един от Молдова. Най-голяма активност по отношение на прояви на различно мислене показват обу-
чаемите гърци – 14 прояви, турци – 21, руснаци – 6, молдованец – 2 прояви. Арменците и китайците 
нямат такива прояви в учебния процес. 

Резултатите са много общи и непредставителни, тъй като броят на обучаемите от различни-
те националности в наблюдаваните групи е различен – най-много са турците и, както личи, те имат 
и най-голям брой прояви. Въпреки това ние можем да намерим реални основания за хипотеза, че най-
близките до нас по националност обучаеми са склонни по-често да демонстрират прояви на различно ми-
слене. В наблюдавания случай такива са гърци, турци и руснаци.

IV. Стратегия на приложение
Ще се спрем на няколко примера от практиката, за да илюстрираме подхода на оценка на различ-

ното мислене и превръщането му в успешна стратегия. Така в учебно занятие, при което се въвеж-
дат граматическите категории род и число на имената в българския език една от обучаемите прекъс-
ва преподавателя (сравнително млад колега) с „неуместен“ въпрос: „Извинете, господине, Вие имате 
ли дете?“. Направеното изказване-въпрос е стимул за цялата група да се откъсне от скучната тео-
рия и да впери очи в преподавателя. Неговите възможни реакции са две :

А. Реакция-клише: санкция на питащия, защото нарушава дисциплината.
Б. Реакция-оценка: стимулация на изучаваната тема. При нея преподавателят продължава пода-

дената реплика така: Интересен въпрос! Но зададен неправилно (тук той прави уточнение, че при 
обобщаващи случаи името – в зададения въпрос дете – се представя в множествено число). Дайте 
примери (Имате ли приятели? Съседите ви добри ли са? Плодовете се мият преди ядене и др.)! Така пре-
подавателят превръща подадения неуместен въпрос в транспортно средство, на което „качва“ но-
вата граматическа единица. Кажете ми множествено число на думата дете? Обучаемите по-труд-
но или по-лесно намират формата деца (която между другото е особено изключение и създава труд-
ности на чужденците) и естествено те биват върнати към темата на урока като усвояват слож-
на граматическа единица.

Друг пример за поведение на такава оценка е при коментар на учебната програма. Обучаем заявява:
– Госпожо, защо ние учим тази трудна тема („Образование, обучение и възпитание“ за специал-

ността „Педагогика“)?! Другите групи не я учат!
Преподавателят е поставен в трудната ситуация да сравнява и да посочва предимства. Вместо 

това той отбягва ситуацията-клише – „Такава е програмата“, „На който не му се учи, да излезе“ и 
под., и влиза в режим на сътрудничество: Добре разбирам, че ви е трудно, краят на годината е. Хайде, 
отговорете ми – защо учим? Какво е ученето? (Процес). Процес, при който...? (Усвояваме знания). Да 
говорим за усвояването – направете формален анализ на думата (Свой) ... Следвайки този път препо-
давателят „се влива“ в темата, като я „поглежда“ заедно с групата под нов ъгъл.

V. Изводи
Оценката на различното мислене като стратегия дава повече възможности на преподавателя. При 

успешното й овладяване и прилагане той се открива пред обучаемите като мислеща личност и полу-
чава тяхното доверие. ТоПо правило аудиторията в тези учебни занимания е високо образована и със 
съответните очаквания. Стойностни в това отношение на взаимодействие са следните определящи:

  дали направеното от обучаем изказване е еднакво, близко или напротив – различно от мислене-
то на останалата част от групата;

  степента на включеност (заинтересуваност) на аудиторията към представения „неумест-
но“ проблем;

  не на последно място е факторът привлекателност на преподавателя в ролята му на водещ ко-
муникатор, както и неговият авторитет в представяната институция.

Не трябва да пропуснем да почертаем, че съвършено погрешно е да бъде търсена агресия в този 
умишлено или не демонстративен начин на поведение на обучаемите. В ролята си на преподаватели 
да си дадем сметка доколко ясно осъзнаваме, че „голямата част от човешките агресивни действия са 
научени действия“ [1].

Процесът на изучаване на чужд език е процес на овладяване на трудна информация и овладяване 
на сложна система за управление и приложение на тази информация. Изложените тук системни на-
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блюдения и анализи показват, че колкото е по-трудна за усвояване дадена информация или умение, 
толкова по-успешно се реализират в учебния процес при промяна на социалните нагласи и преодоля-
ването на наложените стереотипи. Тази закономерност не се отнася само до методиката на обуче-
ние на по-младата аудитория.

От друга страна, залитането в крайности като честото отклоняване по проявите на различ-
ното мислене води до разрушаване на системността на усвояване на знанията и категорично нама-
лява успешната резултатност.

Измерването на посочените фактори и тяхното сполучливо комбиниране в ЧЕО е сложна дей-
ност, която изисква поредица целенасочени наблюдения. Тук особено място заема решаването на про-
блеми в посоката на изследване на половите различия при осъществяване на посочената инициатив-
ност, изследване на начина на коментар и анализ на грешките и др. При методическото осъществя-
ване на оценка на различното мислене основният акцент се поставя върху насърчаване на „откликва-
щото поведение“ на преподавателя в очакване и търсене на положителна инициативност от обуча-
емите с цел достигане на оптимален резултат от обучението по чужд език.

Литература:
1.  Тодорова 1995 – Тодорова, Е. Социална психология. Изд. на Варненския свободен университет, 

С., 1995.

гл. ас. Екатерина Софрониева
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

МОТИВАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И „ПРИНЦИПЪТ НА БИЛИНГВИЗЪМ“ В 
РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Докладът предстявя някои аспекти свързани с мотивацията на децата да използват език, различен от 
родния в комуникацията си. Той разглежда значимостта на изграждането на емоционална връзка и при-
вързаност, както и необходимостта от прилагането на „принципа на билингвизма“ в езиковото обучение. 
Това са някои от основните принципи на наративната учебна методика по ранно чуждоезиково обучение, 
създадена от Трауте Ташнер. Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ проведе експериментално обучение по тази методика на студенти и де-
ца през последните две учебни години. Резултатите показват, че приложената иновационна методика по 
чужд език е ефективна форма на обучение.

Въпросът за мотивацията при изучаването на чужди езици е широко и отдавна дискутиран. 
Специалистите се обединяват около мнението, че мотивационните процеси при възрастни и де-
ца са различни, както се различават и начините, по които те изучават и усвояват езици. И докато 
възрастните учат по-трудно езици, то причините, поради които те се захващат с такова начина-
ние са много по-ясно изразени и дефинирани. Също така обяснимо е и желанието ни деца и внуци да 
започнат занимания по чужд език от ранна възраст. Често обаче, всички ние сме склонни да припис-
ваме на децата и проектираме върху тях собствени си желания и мотиви. Чудесен пример, който и-
люстрира това е излъчваната преди време реклама по българска телевизия „Кажи, баба, „Thank you“. 
Този израз остана като нарицателно и до сега и е много показателен. Замисляли ли сме се на сериозно, 
защо детенцето в рекламата не пожела да поздрави приятелката на баба си на английски? Сигурно не 
достатъчно, след като продължаваме да поставяме децата в сходни сценарии. А отговорът е много 
прост – всъщност то нямаше никаква причина да го прави. И ако в стремежа си да се похвалят с уме-
нията на внуци и внучки, понякога наистина самите баби „проговарят“ на английски, то децата поч-
ти винаги избират да замълчат в подобни ситуации. Когато очакваме от тях да говорят на англий-
ски, а те не го правят, трябва да се запитаме „защо?“

Какво кара едно дете да обшува на чужд, а не на родния език? 
Принципът на добрата комуникация 
Малките деца не мислят за езика, който използват като за специфичен език, въпреки че те оби-

чат да казват, че учат френски, немски и т.н. Но те го споделят по детски и на български, без да вла-



407

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

гат в това конкретен и допълнителен смисъл, освен че той е различен от родния. Ако отношението 
към чуждия език може да повлияе положително върху възрастните при изучаването му, то това едва 
ли е така при децата. Това, което е от първостепенно значение за тях е дали те наистина харесват 
човека, с който си общуват и дали и как могат да си общуват с човек, който харесват. „Важна пред-
поставка за успешно овладяване на чуждия език е атмосферата, в която децата се обучават. Огром-
на е ролята на учителя, който има задачата да мотивира децата и да провокира техния интерес.“ 
[1]. Това е и първата, основна причина, която би ги накарала да заговорят на друг език. 

„Най- добрата мотивация за изучаване на език не е някакво абстрактно харесване на красотата 
на този език или неговата полезност, а харесване на човека, който го говори“ 

[3]. Често наблюдавано явление например, сред деца от различни националности е установаване-
то на контакт и комуникация посредством различни вербални и невербални способи. В такъв кон-
текст мотивацията е реално провокирана от симпатия и интерес към друго дете, което използва 
друг език. Същото важи и при обучението. Ако детето харесва възрастния, то ще се опитва да кому-
никира и ще се научи с времето да говори на какъвто и език възрастния да предлага. Установяването 
и изграждането на емоционална връзка между децата и учителите е първият принцип за успешно об-
учение по езици, описан подробно в книгата „The Magic Teacher“на Taeschner [3]. Авторката разглежда 
теоритичните основи и практическите техники и стратегии при прилагането му в практиката по 
езиково обучение. Добрата комуникация представлява силно изразена емоционална връзка и привърза-
ност, при която има реципрочност на възприятията между участниците (взаимовъзприятие по-
средством зрителен контакт, усмивка и т.н) и един истински диалог, който се постига с редуване-
то на участие с реплики и слушане („твой ред, мой ред“). Комуникацията като диалог предполага ак-
тивното участието на двама души (или в по-редки случаи максимум до няколко). Постигането на 
добра комуникация с много деца едновременно не е лесна задача и изисква специфични игрови техники. 

Принципът на билингвизъм 
Много от нас гледат на децата, които имат родители от различни националности или деца, които 

владеят еднакво добре два или повече езика, като на деца, свободни да избират кой език да използват. Всъщ-
ност тези деца често нямат такъв избор както изглежда на пръв поглед; в повечето случаи на тях просто 
им се налага да използват езика, на който им се говори. Принципът на билингвизъм е вторият основен фак-
тор за успешното обучение. „При едни добри комуникативни отношения говорещият ще нагоди езика си 
спрямо езиковите способности и уменията на слушателя да ги разбере. Ако очакваме от децата да използ-
ват втория език, то тогава е изключително важно те да възприемат тяхната учителка или учител като 
хора, неспособни да ги разберат на родния им език“[3]. Важно е този принцип да бъде прилаган в обучението 
по чужди езици ако наистина искаме успешни резултати в овладяването им от децата. Често наблюдава-
на практика обаче е точно използването на родния език. Много са причините, поради които учителите го 
използват – липса на достатъчно познания, за да провеждат обучението изцяло на чуждия език, разясняване 
на значението на думи и лексика, смисъла на песни, правила на игри и т.н. В действителност всичко би могло 
да провокира и накара учителите по чужди езици „да преминат“ на родния език. Още повече, много от тях 
считат, че разясненията и обясненията на родния език спомагат и улесняват процеса на усвояване и разби-
ране. Те вярват, че по този начин децата ще го разбират по-добре и съответно ще го заобичат повече. Това 
е едно дълбоко погрешно схващане, защото обучение по чужд език посредством използването едновременно 
и на родния език е неефективно и далеч не води до желаните резултати. 

От своя страна децата могат да бъдат точно толкова провокативни към своите учители, за да 
ги накарат да използват родния език, както каквато и да е друга причина. Комуникацията и овладя-
ването на нов език е трудна задача за децата и предизвикателство, което изисква усилие. Да, децата 
пеят песни, повтарят думи и стихчета, но това няма нищо общо с комуникацията. „Децата усвоя-
ват чуждия език като общуват, а в същото време и за да общуват.“ [1]. 

Taeschner [3] илюстрира логиката на децата по отношение на използването на чужд език в кому-
никацията си като я формулира в един единствен въпрос, който тя задава от тяхно име и през тех-
ния поглед, „Аз ще говоря, за да ме разбереш. Защо трябва да си правя усилието да говоря на език, кой-
то всъщност не знам, когато ти разбираш моя език, този, който аз наистина владея добре и на кой-
то мога да се изразя прекрасно, за да ме разбереш?“ Това е въпрос, който всички ние би трябвало да взе-
мем в предвид, когато говорим за мотивацията на децата. Те имат нужда от сериозна причина, за да 
използват чужд език и със сигурност ще предпочетат да общуват на родния си език в чуждоезиково-
то обучение ако знаят, че това е възможен избор. 
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Изследване на Marcon и Coon
Изследването на Marcon и Coon [2] е илюстрация на принципа на билингвизъм в обучението. Те из-

следват комуникативните умения на три групи деца на предучилищна възраст от двуезична испано-
американска детска градина в САЩ. Едната група от деца владеят само и единствено родния език, 
втората група от деца имат някакви ограничени познания по втория език и третата група от деца 
са деца, които владеят добре и двата езика. 

Проведеният експериментът е под формата на разговор с една кукла, която комуникира с деца-
та първо на езика, който те владеят добре, наричан от авторите „предпочитания език“ и след то-
ва на „непредпочитания“ от децата език. Резултатите показват, че като цяло, когато за децата е 
възможно да отговарят и общуват на езика, на който им се говори, повечето го правят. Дори те-
зи деца, които нямат изградени умения да комуникират на друг език правят опит да нагодят езика 
си спрямо езиковите способности и уменията на куклата да ги разбере. Само 23% от децата, които 
владеят единствено родния си език разговарят с куклата на него, като пренебрегват факта, че тя не 
ги разбира. Всички останали деца се опитват да се синхронизират и нагласят към нуждите на кукла-
та и неспособността й да ги разбере и не използват родния си език. Вместо това, те се опитват да 
използват различни компесаторни стратегии като например вокализация, имитация или решението 
да не отговарят и да замълчат. Тенденцията при децата, които говорят само родния си език е да из-
бират различни средства, за да се справят с неразбираемия слушател, който отказва да се нагоди към 
техните възможности да комуникират. 

Експериментално обучение на СУ „Св. Климент Охридски“
През последните две години Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския у-

ниверситет „Св. Климент Охридски“ проведе експериментално обучение по наративната учебна ме-
тодика по ранно чуждоезиково обучение приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус“. То-
зи иновационен психо-лингвистичен метод, създаден от професор Traute Taeschner от Римския уни-
верситет „Сапиенца“ и нейният международен екип от специалисти, се базира както на принципите 
формулирани по-горе, така и на принципите на наративния формат и езиковия напредък. Студен-
тите бяха обучени на специфичните игрови технологии и дидактичните и образователни страте-
гии при прилагането му в практиката. Акцентира се на елементите на нербалната и вербална кому-
никация и техниките за правилното им съчетаване. Над 200 деца от детски градини и училища се об-
учаваха от студентите по тази методика през годините. Получените отлични резултати за вли-
янието на равнището на емпатия на учителя, което се контролира с методиката, и учебните по-
стижения на учащите са основание да се счита, че внедряването й в учебната практика по съвремен-
ни езици и в началната подготовка на детски учители ще повиши ефективността на ранното ези-
ково обучение у нас.

Литература:
1.  Софрониева, Е., Тошева, Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… 

В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, трета част, Faber, В. Търново, с. 62-105, 2006.
2.  Marcon, R., Coon, R. C. Communication Styles of Bilingual Preschoolers in Preferred and Nonpreferred 

Languages. The Journal of Genetic Psychology, 142, 189- 202, 1983. 
3.  Taeschner, T. The Magic Teacher. Learning a foreign language at nursery school – results from the project. UK: 

CILT Publications, 2005.

Петя Йорданова
НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ ПРОГРАМИ И ПЛАТФОРМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН КУРС 

Статията представя новите тенденции в използването на интернет-базирани програми и платфор-
ми, като Voki и Wiki, за преподаване и учене на английски език в началното училище. Авторът предлага при-
мерен урок „Аватари разказват за България“ с постигнатите резултати и крайни продукти. 
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През последните няколко години в страната ни се инвестира усилено в информационно-комуни-
кационните технологии (ИКТ) в българското училище. Част от тези инвестиции са насочени към 
модернизиране на училището и изграждане на умения за работа с новите технологии. Друга задача е 
да се дадат възможности за обмен на материали и идеи в електронна форма.

В НБУ „Михаил Лъкатник“ е изградена и обезпечена среда за пълноценото използване на ИКТ. Ос-
новната цел е повишаване на ефективността на преподаването и подобряване на ученето на учени-
ците. Това важи и за обучението по английски език в началното училище. 

С бързото нарастване на популярността на интернет в наши дни разнообразието от обучи-
телни програми продължава да се променя според нуждите на обществото. Във връзка с развитие-
то и изграждането на комуникативни умения, езиковото обучение изисква социално взаимодейст-
вие между учителя и учениците, както и между самите ученици. За момента, чисто практически, 
компютърът се използва като допълнение на традиционния метод на обучение в класната стая, но 
се вижда как всички работят в посока към постигне по-широка употреба на новите технологии и ин-
тернет – в бъдеще се очаква голяма роля да играят интернет-базирани платформи, които учители-
те могат да използват, за да създават упражнения и цели курсове, спрямо индивидуалните потреб-
ности на ученика, да контактуват с учениците в реално време или да задават инвидуални домаш-
ни, да се срещат с други преподаватели, да коментират уроци, да създават свои уроци и да използ-
ват създадени от колегите си.

Възможност за постигане на гореспоменатото е използването на програмите VOKI FOR 
EDUCATION и WIKISPACE, които се представят в статията. Предлага се примерна разработка на 
урок по английски език в 4 клас.

Темата на урока е „Аватари разказват за България“. Целта на урока е учениците да придобият уме-
ния да представят писмено и говоримо темата за България под формата на използване на програмата 
Voki, Power Point и постерни презентациии, чрез социалните мрежи и сайтове WIKI, Facebook, Twitter . 

Конкретни задачи към учениците:
1.  Да създадат кратък текст на английски език за България.
2.  Да практикуват и усъвършенстват английския език чрез говорене и писане. 
3.  Да приложат на практика наученото как да създават Voki – за подпомагане на изграждане на ези-

кови умения и правилно произношение.
4.  Да подготвят слайдове на PowerPoint, за да се представи на ученици от други страни и градове 

проекта AVATARS SPEAKING ABOUT BULGARIA.
5.  Да изпратят по интернет продуктите на своята дейност (e-mail, Facebook, Twitter) и участ-

ват в създаването на електронна страница на класа в социалната мрежа WIKI Space.
6.  Да изградят умения за работа в екип, за оценка и самооценка.
Програмите, които се използват, са: 
1. VOKI FOR EDUCATION – www.voki.com
Програма за създаване на електронни герои – аватари, които представят и говорят от името на 

учениците. Програмата провокира интереса на учениците и създава увереност да излагат и запис-
ват мислите си. Учениците могат да проверяват какво са записали, да коригират произношението 
си, да редактират. Те добиват увереност и могат да популяризират своите знания и създадени край-
ни продукти в различни социални мрежи. 

Програмата изисква регистрация и след демонстрация на учителя, как да се използва, е лесна за ра-
бота и интересна за учениците. 

Ползи от използването на програмата: 
  мотивира участието на учениците;
  подобрява комуникационните умения;
  въвежда технологиите в клас;
  ефективно езиково средство;
  използва се безплатно.

2. WIKISPACE – www.wikispace.com
Ако вие, вашият проект или малка група търсите място, където да си сътрудничите, може да си 

създадете такова място в wikispaces.com. 
3. QUIA – http://www.quia.com/web 
Това е програма за създаване на кръстословици, проучвания, календари, игри и др.
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Ход на урока: 
I. Подготвителен етап – Работа с целия клас
  Проверка на домашната работа, с което се актуализират уменията за използване на програма-

та Voki. 
  Припомнят се начините и формите, чрез които може да се представи информация по някаква 

тема: презентации, постери, публикуване в Интернет, писмо.
II. Поставяне на темата: 
Пред учениците се поставя предизвикателството да използва всички изброени начини за пред-

ставяне на България пред ученици от други училища, градове и страни, като се прилагат съвремен-
ните средства за комуникация. 

III. Работа по темата: 
За въвеждане в темата се използва авторска кръстословица, създадена с програмата QUIA – http://

www.quia.com/web. 
1. Учениците оформят 4 групи: 
А/ Аватари, разказващи за България – използват програмата Voki, като записват мислите си на 

микрофон, след това аватарите говорят с гласовете на учениците.
Б/ Аватари, разказващи за България – използват програмата Voki, като печатат подготвената 

предварително информация. 
В/ Power Point презентация за България – всеки ученик трябва да направи един слайд по темата, 

като се използват снимки и въвеждане на текст. Учителят сглобява презентацията и я публикува в 
www. wikispace.com.

Г/ Решаване на пъзели, свързани със снимки на ключови обекти от България, тяхното название и 
информация за тях. 

2. Учениците работят по поставените задачи в екипите и индивидуално.
3. Учителят публикува крайните продукти на страницата на класа http://seashells25.wikispaces.

com/
IV. Заключителен етап 
Групите представят работата си и се прави оценка.
Изводи: Работата с програмата Voki и използването на социалните мрежи и сайтове WIKI, 

Facebook, Twitter предоставя възможност за използване на ИКТ за развитие на умения и социални въз-
можности за обучение, както и ресурс за обновяване на традиционната учебна среда чрез предста-
вяне на иновативен подход.

Литература: 
1. http://www.wikidot.com/learnmore:education
2. http://www.voki.com/
3. http://www.quia.com/web

Весела Русева, Бранимира Николова
СОУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

СВЕТЪТ В ЕДНА КЛАСНА СТАЯ

Представя се проекта „Езиковата компютърна лаборатория – инвестиция в бъдещето на България“ 
за изграждане на модерна езикова лаборатория, финансирана от Фондация „Америка за България“. Целта 
на езиковия кабинет е да мотивира и подобри езиковите компетенции на учениците от прогимназиален и 
гимназиален етап на обучение, посредством новите информационни технологии – интерактивна бяла дъс-
ка с богат пакет от ресурси по всеки учебен предмет, свързана с Интернет; 16 компютъра в мрежа, с въз-
можност за слушане на оригинално произношение на различни езици и собствен запис, модерен езиков соф-
туер, възможност за различни видове превод; богата библиотека с интерактивни учебници. 

Благодарение на модерната техника учениците имат възможност да участват в две видеоконферент-
ни връзки с техни връстници по проекти за междуучилищен обмен по програма „Коменски“, изработват 
презентации, брошури, флаери, картички и колажи. В кабинета се реализират открити уроци и обучител-
ни семинари за учители на тема „Използване на интерактивна бяла дъска в часовете по английски език“.
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Идеята да се оборудва Езикова компютърна лаборатория „One world classroom“ в СОУ „Христо Ботев“, 
град Айтос е в съответствие със световните стандарти за преподаване на чужд език. Благодарение на фи-
нансовата помощ Фондация „Америка за България“ и усилията на екипа на училището се създадоха условия 
за прилагане на интерактивни методи на преподаване, използване на специализиран езиков софтуер, използ-
ване на интерактивни учебни системи, осъществяване на контакти с ученици от цяла Европа в работа-
та по проекти по програма Коменски, използване на информационните технологии и Интернет. Класната 
стая, в която гостува светът, учители и ученици имат възможност да преподават и усвояват учебния 
материал в часовете по задължителна подготовка и задължително избираема подготовка по атрактивен 
начин и същевременно да се провеждат интересни и разнообразни извънкласни дейности.

Основните цели на проекта за изграждане на модерна Езикова компютърна лаборатория са:
1. Създаване на подходящи условия за прилагане на интерактивни методи на преподаване на ан-

глийски език и използване на съвременен езиков софтуер.
2. Усъвършенстване на четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане на учени-

ците чрез използване на информационните технологии и Интернет.
3. Увеличаване на конкурентоспособността на СОУ „Христо Ботев“ чрез провеждане на съвре-

менно езиково обучение и създаване на база за провеждане на изпити за сертификати.
4. Мотивиране на учениците чрез използване на английски език да представят родния си град Ай-

тос като туристическа дестинация, да развиват частен бизнес и да се реализират успешно на паза-
ра на труда.

I. Оборудване на Езиковата лаборатория с: интерактивна бяла дъска, свързана с Интернет; 16 
ученически компютъра + 1 учителски, свързани в мрежа, връзка с Интернет, уеб камери и слушалки; 
проектор; принтер; система за домашно кино; 2 диктофона.

II. Учебни ресурси:
1. Специализиран езиков софтуер, който съдържа:
  Софтуер за учителя, с който може да се управлява компютърен клас – тази програма управлява 

комуникацията между преподавателя и ученика. Учителят има възможност в реално време да 
прослушва как учениците изпълняват зададеното упражнение, може да разговаря с тях или са-
мо да ги прослушва. Програмата на преподавателския пулт дава възможност преподавателят 
да наблюдава работата на ученика на своя монитор, да дава задание писмено или устно, да про-
верява и да коригира на монитора на ученика. Той може да поеме управлението на клавиатура-
та или мишката на един или няколко ученика и да ги ръководи.

  Софтуер за ученика с възможности за развиване на слухово-говорните умения, усвояване на 
граматика, на фонетика и извършване на превод – симултанен и консекутивен, дублаж и тай-
минг на филми. Той включва виртуален плеър, с който може да се направи цифров запис в МР3 
формат на базата на най-новите компютърни технологии.

Фигура 1. Софтуер за управление на компютърен клас
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2. Специализиран софтуер ActivInspire за презентации в учебна среда, който е разработен за ин-
терактивна бяла дъска и интерактивна писалка. ActivInspire предлага много функции, които позво-
ляват да се създават и изнасят уроци чрез интересни материали със специални ефекти, поясняване 
и подчертаване на основните точки, добавяне на бележки и насоки, и много други. При стартира-
не на софтуера се появява стартово табло, което съдържа набор от бързи връзки за широк спектър 
от дейности за създаване на флипчартове и други настройки. Дъската има възможност за директна 
връзка със специално разработената интернет страница на Promethean, чрез която могат да се из-
теглят безплатно готови флипчартове и идеи за разработване на уроци. Дъската разполага с богат 
набор от интерактивни инструменти.

Фигура 2. Виртуален плеър

3. По проекта са закупени съвременни интерактивни учебни системи и мултимедийни продукти 
за обогатяване познанията на учениците в областта на бизнес английския и за усъвършенстване на 
комуникативните им умения. Библиотеката в кабинета разполага с:

  речници;
  интерактивни английски граматики;
  бизнес английски;
  международен английски в областта на туризма;
  художествена литература на английски език.

4. С цел увеличаване интереса на учениците и превръщането им в активни участници в учебно-
възпитателния процес, преподавателите по английски език създават собствени материали, съобраз-
но темите в учебните системи като упражнения за попълване на липсващи думи при прослушване 
на текст или песен, разказване на история по тематично свързани картини, използвайки софтуера и 
инструментите на интерактивната дъска и други.

III. Дейности
1. Работа в часовете по ЗП, ЗИП и СИП, подготовка на учениците за участие в състезания по ан-

глийски език.
2. Извънкласни дейности: 
  открити уроци;
  обучения на учители от Община Айтос за използване на интерактивна бяла дъска в преподава-

телската им дейност;
  работа по проекти по програма Коменски за многостранни училищни партньорства;
  видеоконферентни връзки с нашите партньори от Франция, Португалия, Испания, Италия, 

Гърция, Великобритания, Унгария, Румъния и Турция;
  създаване на три уеб блога, отразяващи проектните дейности на английски език от ученици 

(http://lifebythewater.webnode.com, http://bge-bulgaria.webnode.com, http://mci-bulgaria.webnode.com) 
  изработване на презентации, клипове на разнообразни теми на български и английски език, ко-

лажи, диаграми, брошури, флаери и картички за представяне на СОУ „Христо Ботев“ по време 
на партньорските срещи.
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Денка Иванова
ЧСОУ „Нов век“, с. Кирилово, общ. Стара Загора

„MY ENGLISH DICTIONARY“. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС 
НА НАЧАЛЕН ЕТАП

Представя се проект,чиято основна област на приложение е обучението по английски език. Работата 
на учениците по проекта е с цел да създадат краен продукт – картинен речник на английските думи чрез 
програмите Microsoft Office Publisher , Word и Paint. Те са не само автор и художници на речника, но и на са-
мия учебен проект. Голяма част от идеите са техни, което обуславя и желанието им за работа.Картин-
ният речник е придружен от мултимедиен диск, съдържащ негов електронен вариант, разработен от уче-
ниците като презентация в Power Point. В нея освен рисунки използват и снимки, които са направили по 
време на работата по проекта (празнуване на рождените дни на класа в детски парти център, приготвя-
не на торта в час по домашен бит и техника и др.). 

Учениците обработват изображенията с Microsoft Office Picture Manager, изработват постери и под-
реждат езиков кът в класната стая – „Еnglish Corner“.

Децата представят картинния речник, презентацията и драматизация на английски език пред роди-
тели и учители на специално тържество в края на учебната година.

Статията представя работата по тематичен проект „My English Dictionary“, осъществен с уче-
ници от трети клас на ЧСОУ „Нов век“ – с. Кирилово, общ. Стара Загора.

Главната идея на проекта е децата да бъдат подпомогнати в обучението и усвояването на но-
вия езиков материал, предвид това, че те учат най-лесно докато правят нещата, когато говорят и 
преживяват казаното. В тази възраст учениците научават повече при индиректна реч, отколкото 
при директна; изпитват голямо удоволствие да откриват и да си създават забавления с това, което 
вършат. [2] Доказано е в практиката, че дeцата учат, когато участват в процеса на обучение, а не 
когато ги обучават (т.е. те са субект, а не обект на обучението.)

Основен акцент в работата по проекта е използването на електронна техника и информационни 
технологии от учениците. Преминал успешна апробация в педагогическата ми практиката през по-
следните няколко години е Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в начал-
ното училище при интегриране на технологиите [1]. Наблюдението ми върху резултатите от об-
учението на децата потвърди хипотезата, че за интегриране на информационните технологии в у-
чебния процес са особено подходящи използваните организационни форми на работа, средства и по-
хвати. Ефектът от дейностите по реализирането на учебните проекти се проявява и когато уче-
ниците преминат в следващия етап от своето обучение – те са подготвени за учебните часове по 
информационни технологии, организирани са и което е много важно – сплотени са и умеят да рабо-
тят в екип.

Основната област на приложение е обучението по английски език (учебен комплект: „Hello! 
English“, изд. „Просвета – София“ АД, 3кл.) 

Целите на проекта са:
  Децата да придобият езикови и комуникативни умения чрез обучение със занимателен харак-

тер.
  Да се изградят умения за работа в екип, за водене на диалог.
  Да се осъществи интегриране на информационните технологии в обученито по домашен бит 

и техника, изобразително изкуство, час на класа /теми, свързани с гражданското образование/.
Крайният продукт от работата е картинен речник на английските думи, който третокласни-

ците създават чрез програмите Microsoft Office Publisher, Word и Paint. 
Учениците са не само автори и художници на речника, но и на самия учебен проект. Голяма част 

от идеите са и техни, което обуславя и желанието им за работа. Картинният речник е придружен 
от мултимедиен диск, съдържащ негов електронен вариант, разработен от децата като презента-
ция в Power Point. В нея освен рисунки използват и снимки, които са направили по време на работата 
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по проекта /празнуване на рождените дни на класа в детски парти център „Тон Бонбон“, приготвя-
не на торта в час по домашен бит и техника и др./. 

Учениците обработват изображенията с Microsoft Office Picture Manager, изработват постери и 
подреждат езиков кът в класната стая – „Еnglish Corner“..

Децата представят картинния речник, презентацията и драматизация на английски език пред 
родители и учители на специално тържество в края на учебната година.

Организация на работата:
Продължителност: 20 + 2 часа
Предвиден период за изпълнение: м. февруари – м. май.
Основна област на приложение: Английски език
Учебен комплект: „Hello! English“, изд. „Просвета – София“ АД, 3кл./
Интегративни връзки: Информационни технологии, Домашен бит и техника, Изобразително из-

куство.

Управление на проекта
I етап – Организационен
Продължителност: 1учебен час
Техническо осигуряване: компютър, мултимедия
Учебен предмет: Английски език
Тема: Unit 14 „Has Andrew got that book?“
Учебен комплект: „Hello! English“, изд. „Просвета – София“ АД, 3кл./
Учителят провежда урок по английски език – Unit 14 „Has Andrew got that book?“ /“Hello! English“ – 

3. клас/, чрез който въвежда учениците в темата на проекта. 
Задава се план за работа. /вж. II етап – Оперативен/. Избират се екипите. Разпределят се задачи 

за следващи ситуации. Поставя се изследователска задача – децата да съберат, изработят и подре-
дят материали за постери /проекти/. Съпътстваща задача: от проектите и събраните материали 
да се създаде езиков кът в класната стая „Еnglish Corner“. Да се подготви драматизация на приказка-
та „Трите прасенца“ на английски език, която ще се представи в трети етап.

II етап – Оперативен
Продължителност: 20 учебни часа 
План за работа
  Създаване на детски картинен речник по английски език „My English Dictionary“ с Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Publisher и Paint /краен продукт от работата по проекта/. 
Децата рисуват изображения въз основа на изучените уроци /учебник „Hello! English“, изд. „Про-

света – София“ АД, 3 клас/. На всяка рисунка съответства лексика за писмено усвояване.
  Създаване на мултимедиен диск.

Дискът съдържа електронен вариант на картинния речник, разработен от децата като презен-
тация в Power Point. В нея децата освен рисунки използват и снимки, които са направили по време 
на работата по проекта. Учениците обработват изображенията с Microsoft Office Picture Manager. 
Снимките и рисунките децата свързват с думи и кратки езикови структури от новата лексика. 
Мултимедийният диск ще бъде приложен към картинния речник.

  Приготвяне на торта в час по домашен бит и техника. 
  Празнуване на рождените дни на децата в детски парти център „Тон Бонбон“. 

Идеята е колкото може повече да се обвърже работата по усвояването на чуждия език с радост-
ните моменти от живота на децата. Тук се реализират следните дейности:

  Изследователска задача
Децата събират материали и обмислят идеи за създаване на постери /проекти/, които дават въз-

можност на малките ученици да разкажат на английски език за живота си, да споделят свои идеи и 
мечти. 

  Съпътстваща задача – подреждане на езиков кът в класната стая „Еnglish Corner“. Ученици-
те използват всички изготвени постери /проекти/ и материали от изследователската задача.

  Драматизиране на приказка
В учебника е включена приказката „Трите прасенца“. В работната тетрадка и книгата за учите-

ля са дадени материали и идеи за представянето й като куклен театър, но може да се реализира и ка-
то представление, в което самите деца са преоблечени и гримирани като героите.
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III етап – Продуктивен
Продължителност: 1учебен час 
Децата представят на специално тържество пред родители и гости драматизацията на приказ-

ката „Трите прасенца“ на английски език, картинния речник и презентацията от мултимедийния 
диск към него. Всяко дете получава копие от речника с диск и грамота за работата по проекта. Уро-
кът завършва с песни на английски език.

По преценка на учителя този урок може да се проведе и като годишно утро. 

Табл. 1 Използван софтуер във връзка с реализирането на различните дейности.

Дейности по изготвянето на: Използван софтуер:

Картинен речник
Microsoft Office Word

Microsoft Office Publisher

Илюстрации Paint

Презентация Microsoft PowerPoint

Редактиране на снимки Microsoft Office Picture Manager

Проектната работа не е нова за учениците. На база Модел за интердисциплинарно проектно-
ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите [2] са разработени и 
реализирани в практиката „Не убивай мечтите или заедно против наркотиците и насилието в учи-
лище“, 2008, спечелил I място на общински кръг на националната конференция „Училището – желана 
територия на ученика“, „Обичам моя роден град Стара Загора“, 2009 г., част от националния проект 
„Пътешествие из България“, „За да имаш приятели“, 2010, субпроект от национален проект „Толе-
рантност, приятелство, красота“, номиниран в класацията ТОП 50 за престижните европейски на-
гради за интегриране на информационните технологии в образованието – E-Learning Awards, Копен-
хаген, 2010.

Литература: 
1.  Папанчева, Р., Димитрова К., Модел за интердисциплинарно проектно-базирано обучение в 

началното училище, в Сборник доклади на V национална работна среща „ИКТ в началното 
училище“, 2008, Слънчев бряг.

2.  Рангeлов, С. Методически основи на ранното чуждоезиково обучение, Хасково, Архимед-ПП, 
2005 г.

Йонка Желязкова Милева
НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас

ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС У УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП

Настоящата статия разглежда възможностите за ангажиране на вниманието при изучаване на ан-
глийски език. Представят се интерактивни методи, които се използват при преподаването на английски 
език в началното училище. Описва се в детайли преподаването чрез използване на проекти, чрез които се 
мотивират учениците. 

Преподаването на чужд език в ранна възраст се подчинява на общите принципи на преподаване, 
като обаче те са пречупени през призмата на факта, че става въпрос за определена целева група – де-
ца на възраст до 10 години /3–4 клас/ и че става въпрос за непознат език. При изучаване на чужд език 
неизменно важна роля има личността на самия учител. 

Главната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението по чужд 
език за съответния клас на основната образователна степен. Програмата по чужд език спомага за ця-
лостното развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на подходя-
щи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.



416

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуни-
кативните умения и стратегии, изградени на родния език, служат за опора в учебния процес. Дру-
га важна опора са междупредметните връзки, киото позволяват на учениците да се развиват ком-
плексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специал-
ни знания и умения.

При системна работа в училище мисловните процеси на детето се усъвършенстват; то може 
вече да извършва правилно анализ и синтез. 

Вниманието на децата в тази възрастова група е твърде неустойчиво. За да се постигнат висо-
ки резултати в учебно-възпитателната работа трябва учителят да разнообрази своята дейност, 
за да поддържа интереса у учениците.

Ощоизвестно е, че обучението е невъзможно без ангажиране вниманието на учениците. А внима-
нието възниква тогава, когато се появи интерес. Затова основна задача на учителя е да заинтересу-
ва учениците, увлечени чрез учебния материал да направи своите обяснения занимателни. Безспорен 
факт е значението на интереса за развитието на подрастващите, както и ролята им за повишаване 
качеството и ефективността на учебно-възпитателната дейност. Създателят на класно-урочна-
та система Ян Коменски препоръчва обучението да бъде „интересно“ за учениците, да им носи „ду-
ховни радости“. Според К. Ушински интересът е „единствения прозорец в човешкото съзнание“, а 
Й.Ф.Херберт счита,че смъртен грях на учителя е да бъде скучен. И други видни педагози са подчер-
тавали значението на интереса за активизиране вниманието, мисленето и други познавателни про-
цеси. Актуалността на проблема за познавателните процеси е свързана с утвърждаване на нова цен-
ностна система и субективно ориентирано обучение, с духовно усъвършенстване и развитие на ли-
чността в бързо променящия се свят.

Понятието интерес е въведено във философията през 18 век, но поради сложността и многоас-
пектността на смисъла му то все още не е еднозначно дефинирано.

През последвалите исторически периоди са разглеждани отделни страни на понятието, което 
наложи три различни направления при трактовката му. Интелектуалното направление, чиито под-
дръжници разглеждат интереса като интелектуална проява на личността, включваща внимание, 
мислене, памет, въображение и останалите познавателни процеси-възниква към средата на 19 век. 
Към края на същия век възниква емоционално направление, свързано с чувствата, без да се отчитат 
познавателните процеси и волевите усилия на проявлението му в дейността на човека. В начало-
то на 20 век се формира волонтаристичното направление при трактовка на интересите, които се 
идентифицират само с волята и волевите прояви на личността, с нейното действено отношение 
към света, без да се отчита интелектуалната и емоционална основа на това отношение.

Преодоляването започва едва към средата на 20 век, когато се появява функционалното направле-
ние, свързано с опити за вникване в сложната природа на интереса. Отначало се появяват само раз-
лични функционални съчетания от посочените вече съставки на интереса: интелект, воля, емоции, 
без да се достига до интегралното разбиране на единство между познавателни, волеви и емоционал-
ни процеси, за интегралната същност на интереса като сложен психически феномен. Тези неточни и 
непълни трактовки на интереса водят до обърканост и противоречивост, а даже и до песимистич-
ния извод, че понятието не може да се дефинира и трябва да се замени с по-простото „заинтересо-
ваност“. Основните направления в развитието на понятието интерес представям таблично и хро-
нологично като периодизация на това развитие в следната таблица.

Основни направления при развитие на понятието интерес:

период направление трактовка на интереса
18 век философско Като човешка потребност

средата на 19 век Интелектуално Като интелектуална проява на личността 
включваща внимание, мислене, памет и др.

края на 19 век емоционално Като емоционална проява на личността
края на 19 век Биологизаторско Като ориентировъчно-изследователски рефлекс

началото на 20 век Волонтаристично Като воля и волева проява
средата на 20 век Функционално Като съчетание на интелект, воля и чувства

втората половина 
на 20 век Интегрално Като интегрално психическо явление, като един-

ство от воля, интелект и чувства
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Благодарение на изследванията си Ж. Пиеже, Л. Н. Виготски, А.А.Леонтиев и други психолози вър-
ху съзнанието и дейността на човека, върху развитието на личността чрез дейността настъпва 
прояснение в концепциите за интереса. Изяснява се връзката между потребностите на човека и мо-
тивите за неговите действия, бездействия и постъпки. „Мотивът не е нито потребност, нито са-
мо цел, нито само интерес. Това е всичко това взето заедно, съществуващо като неразчленимо един-
ство“.( 3с.381) Интересът също не е нито само интелект, нито само емоции, нито само воля, а всич-
ко това взето заедно характеризира интегралното психическо явление, обединяващо в неразривно 
единство, волеви, емоционални и познавателни процеси, проявяващо се като интегрално качество на 
личността, свързано с нейните потребности, мотиви, цели и предмет на дейност. Трикомпонент-
ната структура на интереса изисква допълнителни уточнения за неговите връзки и място в дей-
ността на човека. Интересът играе ролята на „мост, свързващ потребностите с търсения задово-
ляването им предмет“.(3 с. 95) Но интересът може да възникне и преди потребността на основата 
на ориентировъчно-изследователски рефлекс, който поражда любопитство, разглеждано като вре-
менна заинтересованост, прерастваща в любознателност. Според С. И. Векслер „ако интересът въз-
никва на основата само на любопитство, то знанията на учениците ще се обогатят само с факти“, 
но ако интереса се опира и на любознателността, то познанието може да отиде по-далече, „появява 
се стремеж за разбиране причините за явленията“.(2 с. 84 ) Любознателността се разглежда като ши-
рок интерес към знанието и е свързана с появата на наблюдателност, начетеност и други качества. 
Именно ако интереса се опира на любознателността, то познанието може да се развие по-нататък, 
появява се стремеж за разбиране причините и същността на явленията (2 с. 84). Любознателността 
се явява движеща сила на интереса.

Според Векслер учителската дейност, както изкуството, също се опира на интереса и емоции-
те на учениците, но тези интереси и емоции се основават на потребността от знания, развитие 
на умствените им способности. Затова съществена роля в педагогическия процес играят знанията 
за закономерностите на висшата нервна дейност, психологическата и педагогическа науки, опита на 
най-добрите учители. В структурата на дейността интересите са едни от най-динамичните ком-
поненти и могат да заемат различно място.

субект – потребности – мотиви – цели – предмет – методи – средства – резултати 
Динамиката на трите взаимосвързани волеви, емоционални и интелектуални компоненти на ин-

тереса позволява да се изведе трифакторна стратегия за неговото формиране и развитие в учебно-
познавателна дейност.

Интерес Обучение

Схема 1: Връзка между трикомпонентната структура на интереса
и трифакторната стратегия и формирането му
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Предложената стратегия основана на активното, действено отношение на учениците в учеб-
ния процес, позволява да се разкрие същността и механизма на формиране на техните познавател-
ни и професионални интереси. Повечето автори изтъкват, че всеки интерес е познавателен, защо-
то „интелектуалният компонент е негова иманентна характеристика. Без нея, както и без инте-
лектуалната емоция и волево действие той престава да отговаря на психическия смисъл на това по-
нятие“. (1 с. 40 ) 

Известно е, че „интересът възниква или в резултат от осъзнаване на важното значение (от ня-
каква гледна точка) на даден обект, или в резултат на емоционалното привличане на даден обект“.
(1с.41) Емоционалното състояние също влияе върху познавателната дейност на учениците, т.к. 
изучаване на науката изисква волеви усилия, които учителят трябва да възбуди чрез различни дей-
ности. Емоционалният интерес е проява в позитивни чувства и реакции спрямо учителя, учебни-
ят предмет, класа. Най-честите емоционални прояви са учудване, очакване на нещо ново и интерес-
но, интелектуална радост от преодоляни трудности при решаване на проблеми и задачи, удоволет-
вореност от постиженията.

Според С. И. Векслер откриването на истината поражда радост от познанието. (2 с. 195) Поло-
жителните емоции способстват да се търсят нови научни истини. Не малка роля в този процес иг-
рае и желанието, родено от разбиране на необходимостта от познание. Всичко това на даден етап 
от развитието на учениците формира любознателност.

Взаимната връзка между мислене, емоции и воля според С. Л. Рубинщайн е основа за формиране 
на потребност от знания у учениците. Според него, за да включим учениците в дейност, задачи-
те, които представяме пред тях в хода на учебната дейност не само трябва да бъдат разбрани, но 
и вътрешно приети, т.е. те да станат значими за учениците и да се превърнат в „отклик и опорна 
точка“ в техния живот.(4 с. 604 )

Съгласно установения в психологията механизъм: дейност-потребност-дейност, веднъж формира-
ни, познавателните потребности стимулират познавателната активност на учениците, участие-
то им във все нови дейности, чрез които се развиват техните познавателни способности и интере-
си.[1 с. 40] Следователно първоначалният макар и слаб интерес, възникнал у учениците при срещата 
им с новия учител и новия учебен предмет, трябва да се поддържа и укрепва непрекъснато чрез учебно-
възпитателната дейност. Известно е, че „всеки учебен процес предполага най-напред готовност и мо-
тивация, желание за активно и пълноценно участие в него“ [2 с. 195]. Възпитанието на познавателни 
мотиви и интереси е продължителен, сложен и труден процес на индивидуалното осъзнаване на соб-
ствените потребности на отделните ученици, провокирано от учителя чрез целенасочено и систем-
но използване на учебното съдържание и организационни форми и средства на обучение.

 

Схема 2: Съдържателни и процесуални възможности за формиране на интереси.

Колкото по-рано започне процесът на възпитание у учениците на интерес към научните знания 
и способности за изследователски труд, толкова по-рано ще ги приобщим към научните изследвания 
и толкова по-подготвени ще се окажат по пътя към самостоятелната, творческа работа. 

Условията за възпитаване у учениците на интерес към учебните предмети, натрупване на зна-
ния и за развитие на способности за труд са следните:

  повишаване на научното равнище на обучението по предмета английски език, засилване на вни-
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манието към изучаване на лексиката, граматичните конструкции, използването им в комуни-
кативни ситуации 

  запознаване на учениците с лексиката и работа върху текстовете по съответните теми /че-
тене, писане, разказване, слушане/, придобиване на комуникативна компетентност:

  системно включване на интерактивни методи в учебния процес по английски език, в различни-
те видове учебна дейност на учениците; творчески подход към изучаването на отделни теми 
и въпроси от училищния курс по английски език.

Изпълнението на такива задачи позволява на учителя при обсъждането им да съпоставя целесъ-
образността на използваните от учениците прийоми, да сравнява техните достойнства и недо-
статъци, което е много важно за развиване на мисленето на учениците и за изработване у тях на 
правилен подход към изпълнение на поставените задачи.

Конкретизирането на съдържателните и процесуалните възможности на обучение по англий-
ски език позволява да се реализира практически разгледаната по-горе трифакторна стратегия ка-
то тактика за формиране и развитие на познавателните интереси на учениците. Естествено те-
зи възможности за засилване на интереса им към английския език като учебен предмет, са по-малки в 
традиционните уроци, в сравнение с уроците,в които се използват интерактивни методи и тех-
нически средства.

Като основна процесуална възможност за формиране на познавателни интереси у учениците мо-
же да се разглеждат и учебните методи и подходи. Особено онези от тях, които повишават интелек-
туалната и емоционалната активност на учениците, и осигуряват по-висока интензивност и ефек-
тивност на всички познавателни процеси-внимание, мислене, памет, наблюдателност и др. През по-
следните няколко години, голям интерес учениците проявяват към проектното обучение- изготвяне-
то на индивидуални или групови проекти и компютърни презентации, както и към представянето им.

За повишаване на познавателните интереси на учениците допринасят и детските книги на ан-
глийски език, анимационните филмчета, както и интернет – информация, с която една значителна 
част от учениците вече работят свободно.

Като се отчитат особеностите на развитието в този етап, необходимо е да се преустроят 
формите и методите на обучение, така че да разгръщат максимално самостоятелно и активност-
та на детето, подчинени на неговите индивидуални интереси.

Новите по-високи изисквания към съвременния урок предполагат повишаване качеството на 
знания на учениците и подобряват подготовката им за живота. Затова в хода на урока учителят 
трябва да възпитава у учениците преди всичко стремеж към знания, да формира у тях познавател-
ни интереси към английския език. Учебното съдържание в III клас e съобразено с възрастовите особе-
ности и интереси на децата. Трябва да имаме в предвид, че активна познавателна дейност ученици-
те извършват както при практическите занимания, така и при систематизиране, класифициране и 
обобщаване на знанията. Систематизацията изисква концентриране на вниманието върху главно-
то, отпадане на подробностите и по-пълно осмисляне на закономерностите и затова е особено ак-
туална в съвременния урок. 

Интересът на учениците към изучаваните в III клас теми по английски език ме провокира да про-
веда урока „Round England and Bulgaria“. 

Целта на урока бе да се систематезира наученото от децата в часовете по английски език /задъл-
жителна подготовка, часовете по ЗИП английски език и СИП информационни технологии/, за Англия 
и България, да сравнят традициите, обичаите, празниците, които са общи за двете страни и раз-
лични – типични за едната или другата страна ; традиционни ястия , географско положение, столи-
ци, флагове, забележителни места в двете столици; герои и да разкажат за своя роден град. Желани-
ето ми бе часа да завърши с готов продукт, а именно да се направи презентация с изпълнените зада-
чи от всички групи.

Предварителна подготовка: Разделих класа на групи и им поставих задача да издирят и изтег-
лят от интернет текстове и снимки за герои от Англия и България; традиционни напитки и яс-
тия, традиции и обичаи на двата народа и най- интересните културни и исторически обекти в две-
те столици. 

В часовете по ЗИП английски език проверих текстовете; в часовете по информационни техноло-
гии се учихме да работим с програмата PowerPoint.

Ход на урока: Урокът започна като пътуване със самолет от България и за целта направих песен-
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та High flyer на караоке със снимки и детски рисунки от България. 
С програмата Microsoft Mischief актуализирах старите знания на учениците. 
Първа група имаше задача да се запознае с географското положение на Великобритания/ страни-

те, които се включват в нея/ и България; с флаговете на двете държави. 
За столиците и най-интересните места в тях трябваше да разкаже втора група. Първата зада-

ча е да се запишат буквите/ записани до снимките от двете солици/, които съответстват на пра-
вилните изречения и след това да се направи презентация. 

Трета група трябваше да намерят снимки и информация за български и английски герои и да на-
правят презентация. Тази група имаше задача да разкаже накратко за своя роден град. Третата зада-
ча е да запишат на картата на България къде се намират родните градове на Левски и Ботев и къде е 
град Бургас.

Четвърта група имаше задача да запише рецепти; да подреди правилно действията за приготвя-
не на на типични български и английски напитки и ястия. Задачата бе първо да се подредят последо-
вателно действията в рецептите и да се поставят съответните снимки в презентацията. Следва-
щата задача бе да се напише диалог и да направят меню по даден образец.

Пета група имаше за задача да проучи типични български и английски традиции и обичаи. В ра-
ботния лист трябва да се запишат имената на празниците и да се направи презентация със съот-
ветните снимки. Следващата задача бе да отбележат на календара датите на тези празници и да за-
пишат кой ден от седмицата са те. 

В края на часа учителят събира с флашка презентациите на отделните групи и ги подрежда в ед-
на презентация, която в края на часа се прожектира и учениците четат текстовете и представят 
работата на всяка група.

Часът завърши с един цялостен проект –презентация за България и Англия.
Провокирането на интерес у учениците още от ранна възраст, формирането на познавателен 

интерес е важна предпоставка за мотивирането им да усвояват английски език, да си служат с него 
и по този начин да се увеличи ефективността от учебната работа.

Съобразно с възрастовите особености на учениците по-голяма тежест следва да се придава на 
постепенното овладяване на лексикални и граматични конструкции, които се използват най-често.

Важен въпрос от урочната дейност е и оценяване на знанията, като критериите от които 
трябва да се изхожда трябва да са тясно свързани с целите на урока. Трябва да отбележа, че относи-
телният дял на такива критерии, които са свързани с обема на знанията и със възпроизвеждането 
им, трябва да намалява за сметка на критериите, които отчитат способността на учениците да 
се ориентират в нови ситуации, да прилагат творчески знанията си.

Първата и най-важна цел на обучението по чужд език на учениците в начален курс е да се предиз-
вика интерес към изучавания език и този интерес да бъде задържан за по- дълго време, имайки предвид 
неустойчивото внимание на малките ученици.

Друга важна задача е мотивиране на учениците да усвояват чуждия език, защото ако те не са убе-
дени, че изучаването ще им е от полза, трудно ще се постигнат добри резултати.

За да разширим кръгозора на учениците, за да направим достъпно за тяхната възраст учебното 
съдържание трябва да въведем съвременни педагогически методи и похвати.

За да постигнем по-високо ниво на усвояването на учебното съдържание и да постигнем по-висо-
ко ниво на формираност на знанията използваме интерактивни методи като: групова работа, про-
ектно обучение, художествени произведения, драматизация на приказка и др.

Литература:
1.  Бабалова Р., Р.А. Садовска с. 40 „Интерес и обучение“,С 1985 г.
2.  ВеслерС.И.,Съвременни изисквания към урока
3.  Десев П. ,с. 381 Педагогическа психология, С. 1996 г.
4.  Рубинщайн С.Л., с. 604 „Основьi общей психологии“,М.1989г.
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КАК ДА СИ НАПРАВИМ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ОТ ДЕЦА – ЗА ДЕЦА

Ученици от четвърти клас изработват електронния вариант на учебника по английски език „Hello 
English“ for the 3-rd grade на издателство „Просвета“. Дейността се ивършва в часовете по СИП-английски 
език, както и във виртуална класна стая, посредсвом използването на web 2.0 инструменти – Скайп, Уики 
и Глогстер Еду. Целта на дейността е децата от четвърти клас да изработят електронно помагало, с ко-
ето да подпомогнат самоподготовката на своите по-малки съученици от трети клас в домашни условия. 
По този начин се цели и създаване на интерес и желание у учениците за работа с web 2.0 инструменти при 
изпълнение на различни учебни задачи [1].

Ключовите фактори, които спомогнаха реализирането на Добрата практика:
1. Необходимостта от електронно помагало за третокласниците, което да подпомогне тяхна-

та самоподготовка в домашни условия.
2. Дигиталните умения, които четвъртокласниците вече бяха придобили предходната година, 

като участници във виртуална класна стая – преди всичко уменията им да комуникират по 
Скайп, да използват инструментите на Глогстер Еду .

3. Мотивираността на четвъртокласниците и съдействието на родителите им – имайки пред-
вид, че децата от четвърти клас ползваха електронен вариант на учебника (изготвен от мен) , 
те и родителите им отчетоха реалната помощ, която получават чрез него за самоподготовка 
у дома. Оттам дойде и разбирането и съдействието им към настоящата дейност, която из-
искваше и допълнителни занимания на децата у дома, непряко свързани с учебната им дейност 
в училище.

4. Възможността да предоставя на учениците готов модел на електронния учебник, който мо-
дел те копираха при изработването на своите продукти. Идеята за него е абсолютно моя ка-
то автор и я бях реализирала на практика, като изработих предварително електронният ва-
риант на учебника за четвърти клас, този същия, който учениците активно ползваха през из-
миналата учебна година.

5. Пълното разбиране и подкрепа, която получих от ръководството на моето училище и колеги. 

Повече от година време учениците извършили дейността имаха активни ученически профили 
в сайта на Глогстер Еду (http://sunrise651.edu.glogster.com/ както и реалната възможност за работа 
по проекти и упражнения, свързани пряко с учебната им дейност по английски език. Дигиталните 
им интернет умения бяха на ниво, което предполагаше, че ще се справят с поставената от мен 
задача, а имено – да изработим заедно електронно помагало (учебник – http://4thgraders.edu.glogster.
com/contents/), което да бъде в помощ на по-малките от тях. Паралелно с изработването на про-
дукта, децата придобиваха нови знания у умения за работа с web 2.0 инструменти, а имено работа 
с wiki (http://sunrise651.edu.glogster.com/manage-your-wiki/), linoit (http://eduambassador.edu.glogster.com/
my-favorite-places), wallwisher (http://4thgraders.edu.glogster.com/about-the-project-all-about-me), а в сай-
та на ESL-printables те придобиваха умения за онлайн попълване на електронни упражнения (http://
sunrise651.edu.glogster.com/test-4-for-the-4th-grade) .

Предварителната работа по дейността започна година по-рано с това учениците да се научат 
да работят с инструментите на Глогстер (http://sunrise651.edu.glogster.com/-tools/,) како и да придо-
бият навици за комуникация в Скайп. Това се случи, спонтанно, по един естествен за децата начин, 
забавно и приятно под формата на игра. Благодарения на моя годишен труд в тази насока и споделе-
ния ми педагогически опит на Научно – практическия форум в Бургас през 2010 година, ми беше пре-
доставена възможността от ръководството на моето училище през учебната 2010/2011 година да 
провеждам с четвъртокласниците занятия по СИП – Интернет класна стая. Благодарение на те-
зи часове (веднъж седмично), както и виртуалните ни контакти в Скайп и Глогстер, дейността по 
изготвянето на електронното помагало не представляваше трудност за децата. Имайки предвид 
предварителната ни дейност по Скайп и Глогстер, новото,което те научиха при изготвянето на 
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крайния продукт и което беше необходимо за нашата съвместна работа е как да ползват и оперират 
с wiki (http://sunrise651.edu.glogster.com/wikis-how-to/). 

• За целта аз създадох специално wiki, което наименувах „HOW TO CREATE AN E-TEXTBOOK“ 
(Как да създадем електронен учебник – http://make-a-textbook.wikispaces.com/HOW+TO+CREATE+AN+E-
TEXTBOOK). На нея аз дадох обяснения, как точно ще протече изготвянето на крайния продукт 
(http://sunrise651.edu.glogster.com/-3086/), модела на бъдещия учебник, който предварително израбо-
тих за учениците (http://4thgraders.edu.glogster.com/portfolio/glog-flow/ )пълно описание на процеса в де-
тайли. Там поместих всички материали – картинков материал (http://make-a-textbook.wikispaces.com/
1.+Images+for+the+3rd+grade%27s+textbook+unit+1+-+4), аудиофайлове и тн., необходими на децата в 
процеса на работа, съответно посочих инструментите, които ще ползват. Създадох им странички 
(условно ги нарекох ‘профили’ (http://make-a-textbook.wikispaces.com/SIMEON%27S+PROFILE); (http://
make-a-textbook.wikispaces.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD), на които те 
да постват това, което са създали до момента, да обменят информация и да се учат едно от друго. 
Съответно чрез същото това wiki аз наблюдавах и контролирах работата на децата, задавах ново 
задание, при добре свършено старо, подпомагах разбирането при разчитане на писмените ръковод-
ства посредством Скайп и Глогстер.

• Всяко от децата изработи урок или два от е-учебника (а някои и три, в зависимост от въз-
можностите им) в своите ученически Глогстер акаунти и след моите препоръки или забележки и 
следващите ги корекции постна изработените глог- странички на wiki-страничката си за тази цел , 
така че да го направи достояние и на останалите съученици. Децата стриктно спазваха моите изис-
квания, но е се и учеха едно от друго, обменяха си информация и съвети, като постигнаха едно добро 
сработване , виртуално обезпечено от wiki, Скайп и Глогстер.

• Довършителната работа по събиране на изработените от учениците електронни уроци 
върху страничката със съдържанието на учебника се извърши от всички ученици и от мен включи-
телно в един общ ученически Глогстер акаунт, до който всички имахме достъп (http://4thgraders.edu.
glogster.com/.) Резултатът беше налице – учебникът активно се ползваше от третокласниците в до-
машни условия (тук в уики сайта ни той беше поместен, като своевременно добавяхме само новите 
допълнения – http://englishclassroombg.wikispaces.com/ което видимо подпомогна техните езикови ком-
петенции. Най-ценното му предназначение беше свързано с възможностите, които осигури на тре-
токласниците да чуят уроците си по английски език в домашни условия, да упражнят произношение 
и граматика съвместно с носителите на езика, това което досега бяха ползвали като аудио помощ 
само в часовете по английски език ( ето как изглежда един интерактивен урок, състоящ се от 2 глог 
страници – http://jully4v.edu.glogster.com/unit-6-p14/.

А ето как съм онагледила целия този процес на една глог-страница: http://sunrise651.edu.glogster.
com/glog-8930-2805/

Предизвикателствата бяха свързани преди всичко с недостига на реално време за провеждане-
то на тази дейност. Наред с нея в часовете по СИП – Интернет класна стая с децата работихме 
по няколко международни проекта, правихме подготовка и поправка на тестове, учихме се да ра-
ботим с различни web 2.0 инструменти (http://make-a-textbook.wikispaces.com/SKYPE+TRAINING+-
+LOOK+HERE). Работата ни по изработване на е-учебника в голямата си част се състоя във вир-
туални условия (Скайп, уики, Глогстер, или наречената от нас Интернет класна стая – http://www.
slideshare.net/rosesunrise65/ss-5183520), което пък наложи индивидуална работа с всяко дете, съобразе-
на почасово с неговия график. Не рядко реалните ни контакти с цел разяснение са се е осъществява-
ла в часовете по консултация или в училище след учебно време, разбира се по желание на ученика.What 
is your best practice?

Най-критично важно за реализирането на дейността изработване на интерактивен електронен 
учебник се оказа научаването на децата да теглят и използват необходимите ресурси от специално 
организираното за целта wiki, както да следят и разчитат заданията и наставленията ми в писмен 
вид, да следват модела на готовия учебник и да извършват необходимите технологични манипулации 
за постигане на желаните резултати. Някои от учениците се справяха със задачите самостоятелно, 
на други беше оказана съответна помощ, но всички бяха включени и участваха активно. От голяма 
важност се оказаха и придобитите от децата умения свободно да си служат с Глогстер и wiki – ин-
струментите, блог уменията да постват в wiki, отделни манипулации за оформяне дизайна на вир-
туалните странички на учебника, добавянето на линкове и медия към глога.
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Готовият продукт, а именно – електронният учебник за трети клас и неговото своевременно 
и ефективно използване от третокласниците в домашни условия е най-показателният ключов ин-
дикатор за успеха. Трябва да отбележа, че работата на четвъртокласниците по изготвянето му 
се движеше паралелно с напредването на урочните единици в трети клас, така че урокът, необхо-
дим за съответния час беше предварително изработен и поставен в сайта по Английски – http://
englishclassroombg.wikispaces.com/ и своевременно предоставен за ползване от третокласниците.Това 
неминуемо водеше до подпомагане на четивната техника и изпълнение на задачите за слушане с раз-
биране на третокласниците, оттам повишаване и успеваемостта им по езика.

Тъй като готовият продукт е изработен от деца за деца, за всички ученици стана ясно, че могат 
да си помогнат взаимно и това да бъде акт носещ удоволствие и дажащ удовлетворение, както на 
тези, които получават, така и на страната, която дава. Учениците научиха, че взаимните усилия, 
сработването, работата в екип са гаранция за успех.

А изпълнителите на заданието – четвъртокласниците, в процеса на работа придобиха нови клю-
чови умения, отговарящи на потребностите на новия ученик на двадесет и първи век, а имено – блог 
и wiki умения, работа в екип, умения за сработване и взаимопомощ, критическо мислене, емпатия. За 
да използват инструментите на Глогстер и wiki децата си служиха с езика на тези сайтове – англий-
ския, което неминуемо доведе до повишаване на езиковата им култура.

На мен като учител тази дейност с децата ми донесе удовлетворение от добра и ползотворна 
работа в екип с учениците и убеждението, че децата учат по-добре, чрез правенето на нещо заедно, 
при решаването на общ проблем, учат с желание, когато са добре мотивирани и се учат едно от дру-
го подпомагайки и допълвайки се.

Моят съвет към колегите би бил първо да използват сайта Глогстер Еду за работа с деца по оп-
ределен проблем и задача. Той наистина дава възможности както за постигането и реализирането на 
учебни цели, така и за творческа изява на учениците. Децата харесват и извършват с желание по-
ставените задачи, лесно се научава да си служат с работните инструментите, да навигират в сай-
та, да комуникира и разменят информация по Скайп, Да извършват елементарни операции с wiki 
.Изключително ценна в случая се явява и възможността, която сайтът дава на учителя съвмест-
но с помощта на учениците за изработва електронни помагала в помощ на учебната му работа по 
всички учебни предмети. Ето как няколко примери на електронни помагала, които аз съм изработи-
ла и събрала по различни учебни предмети биха защитили думите на практика: Човекът и природа-
та – 4ти клас http://naturestudies.edu.glogster.com/glog-324/; Човекът и обществото – 4ти клас http://
manandsociety.edu.glogster.com/the-first-bulgarian-kingdom/; Музика – http://tosingasong.edu.glogster.com/
portfolio/glog-flow/; Български език и литература ( на колежка от софийско училище) http://edu.glogster.
com/presentation/glog-flow/2618462; Математика – на колежка от Австралия – http://shend5.edu.glogster.
com/fun-maths-sites/.

Децата доказаха на практика, че могат да бъдат обединени с една обща цел и идея, която да изпъл-
нят заедно в екип, да бъдат мотивирани да помогнат на по-малките и незнаещи от тях, да го напра-
вят с желание и професионализъм. Добре е да използваме всичко това, за да ги научим на нови неща, по 
нов начин, отговарящ на изискванията на нашето съвремие.

Материали от Интернет:
  http://sunrise651.edu.glogster.com/glog-8930-2805/
  http://4thgraders.edu.glogster.com/contents/
  http://ma ke-a-textbook.wikispaces.com/HOW+TO+CREATE+AN+E-TEXTBOOK
  http://sunrise651.edu.glogster.com/
  http://4thgraders.edu.glogster.com/contents/
  http://englishclassroombg.wikispaces.com/
  http://4thgraders.edu.glogster.com/portfolio/glog-flow/ 
  http://make-a-textbook.wikispaces.com/SIMEON%27S+PROFILE
  http://make-a-textbook.wikispaces.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD
  http://jully4v.edu.glogster.com/unit-6-p14
  http://make-a-textbook.wikispaces.com/%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
  http://4thgraders.edu.glogster.com/
  http://sunrise651.edu.glogster.com/glog-8930-2805/
  http://www.slideshare.net/rosesunrise65/ss-5183520
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Пепа Янева, Петранка Генова
ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас

МЪДРОИЗВОРНИЦА

„Мъдроизворница“ е специализиран образователен проект, който показва, че учениците от два класа 
могат да обменят мъдри мисли и идеи; да си помагат; да изградят трайни приятелства; да се стремят 
към творческо приложение на знанията си и към самостоятелност. Работата по проекта предвижда ин-
тегриране на информационните технологии в учебния процес. Учениците работят с програма Photo Story 
3 for Windows. Учителите използват средствата на програмата Microsoft Office Power Point за презенти-
ране на продукта от работата.

Цел на проекта: Да се създадат предпоставки съвместната дейност на учениците от двата класа да 
бъде подчинена на ролята и въздействието на книгите като един от основените фактори при формиране 
на личности с хуманен мироглед и нравствени ценности.

Поставената цел може да се конкретизира в следните задачи:
1. 1. Създаване на репортерско филмче с програма Photo Story 3 for Windows;
2. 2. Участие във Второ Коледно състезание „Бъди грамотен“;
3. 3. Участие в конкурс „Моята мъдра мисъл е ...“;
4. 4. Създаване на специализиран авторски вестник „Мъдроизворница“ /за учениците от IIIБ и IVД клас/.
Реализирано е интервю в морската градина на гр. Бургас със случайни минувачи. На база получените 

материали – снимки и аудио-записи, учениците разработват фотоистории. Резултатите от работата 
на екипите са включени в представянето на проекта. 

„Мъдроизворница“ е специализиран образователен проект. Неговата реализация показва, че уче-
ниците от два класа в различни випуски могат да осъществяват обмен на мъдри мисли, идеи и ини-
циативи; могат да си оказват помощ; могат да изграждат трайни приятелства и успяват да прило-
жат творчески усвоените знания.

Целите, които се поставят при работа по проекта, са: създаване на предпоставки съвместната 
дейност на учениците да се подчини на ролята и въздействието на книгите като един от решава-
щите фактори за формиране на личности с морални устои и хуманен мироглед; разкриване на роля-
та и значението на книгите като източник на мъдрост, разум и добро; приобщаване на учениците 
към приказния свят на книгите.

Идеята за учебния проект възниква в процеса на съвместната работа на учениците от IIIБ и IVД 
клас, които за трета поредна година планират и осъществяват общи дейности и проекти в часове-
те по СИП „Млад журналист“.

Първото им съвместно начинание през учебната 2010/2011 г. е излет в Морската градина на гр. 
Бургас. Учениците са разделени на екипи, в които са включени равен брой представители на двата 
класа. Те сами избират име на екипа и създават рисунки на асфалт на тема „Приказни герои“. След 
приключване на работата всеки екип презентира рисунките, като обяснява защо са нарисувани точ-
но тези приказни герои. Става ясно, че голяма част от учениците обичат да четат книги, а в послед-
валата беседа се изяснява, че приказките и приключенските романи са сред любимите им четива. То-
ва провокира учителите да подчинят цялата си дейност през тази учебна година на значението, ро-
лята и въздействието на книгите като основен фактор при формиране на личности с висок морал, 
устойчиви нравствени ценности и хуманен мироглед.

Реализацията на проекта протича през три етапа: организационен, оперативен и продуктивен 
[1]. По време на организационния етап в първия час по СИП „Млад журналист“ учениците получават 
покана за участие в списването на първи авторски вестник. От тях се изисква да си припомнят най-
мъдрата мисъл, пословица или поговорка, която знаят; да я запишат, като обяснят защо тя им допа-
да, и да я илюстрират. Тази задача ентусиазира и мотивира силно учениците. След като учителите 
събират работите им, ги експонират в голяма изложба в чест на Деня на народните будители. Пър-
вите две най-добри работи са отличени с награди, връчени пред учениците от двата класа (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Конкурс „Моята мъдра мисъл е ...“ – награждаване

През оперативния етап учениците посрещат своето второ предизвикателство. След като са 
изявили желание да участват в списването на свой авторски вестник, те влизат в ролята на млади 
репортери. Учителите отново ги извеждат в Морската градина. Темата на интервюто е „Книгите 
– източник на знание, мъдрост и добро“.

Предварително учениците от двата класа са разпределени по екипи. Участниците в екипа самос-
тоятелно подготвят въпросите за интервюто си, след което се консултират с учителите. Цел-
та е всяко дете от екипа да се изяви като репортер и да има възможност да зададе поне два въпроса 
към интервюирания минувач. Учениците се справят с тази задача учудващо добре, а обхваналото ги 
творческо вълнение се отразява и на интервюираните, които споделят приятните си впечатления 
от ентусиазма и уместните въпроси на младите репортери (фиг. 2). 

  

Фиг. 2. Интервю

Освен че повдига настроението и доброто самочувствие на учениците, влизането им в ролята 
на журналисти-репортери дава възможност за натрупване на снимков материал и записи на интер-
вюта. От тях в два поредни часа по ИТ учениците създават фотоистории в програма Photo Story 3 
for Windows. Работата им отново се осъществява по екипи.

Следващото предизвикателство към учениците е участието им в състезанието „Бъди грамо-
тен“. То се провежда през месец декември. В работните листи на учениците са включени езикови и 
литературни задачи. Целта му е да провери нивото на езикова компетентност на учениците, спо-
собността им да съчиняват кратък художествен текст по предварително зададена тема, както и да 
ги мотивира да разширяват и задълбочават знанията си по български език и литература.

През месец януари най-добре представилите се ученици от двата класа са отличени с грамоти и 
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награди (фиг. 3). 

Фиг. 3. Второ коледно състезание „Бъди грамотен“ – награждаване

Поредната съвместна дейност на учениците от IIIБ и IVД клас е проучването на книгата „Торба 
с приказки“; издирването на българска народна приказка, която да е любима на целия екип, детайлно-
то й прочитане и разисквания върху сюжет, герои, постъпки, поуки; избиране на любим герой за це-
лия екип и изработване на кукла на героя (фиг. 4). 

  

Фиг. 4. Изработване на кукли

Целта на тази задача с многопластов характер е да развие и усъвършенства уменията на учени-
ците за работа в екип; да доразвие и обогати комукативните им умения; да подсили интереса им към 
българския приказен фолклор – неоспорим и неизчерпаем извор на мъдрост, знание и добро. 

За да продължат да насърчават интереса на учениците към книгите, учителите ги поощряват 
да вземат участие в Националния литературен конкурс „Моята приказка за доброто“, организи-
ран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен в партньорство с Министерство на 
културата, Община Сливен и др. Общо 14 ученици получават грамоти за достойно представяне в 
конкурса.

Заключителният етап от работата по проекта се реализира в няколко поредни часа по СИП 
„Млад журналист“ и ИТ. С помощта на учителите учениците създават своя първи авторски вест-
ник „Мъдроизворница“ (фиг. 5).
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Фиг. 5. Вестник „Мъдроизворница“

След упоритата, целенасочена и усърдна работа, държейки в ръка своя първи авторски вестник, 
учениците се чувстват горди, успели, значими и най-важното – можещи. Радостта в очите им, гор-
достта и похвалите на родителите им на открития урок в края на учебната година (фиг. 6) дават 
основание и на учителите да се чувстват възмездени за безсънните нощи и готови да продължат 
своето дело и през следващата учебна година.

  

Фиг. 6. Открит урок – „Мъдроизворница“
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училище“, Слънчев бряг, 2-4 май 2008. 

2.  Спиров, Кр. Влияние на информационните и комуникационни технологии върху системата на 
дидакт иката. – Педагогика, 2008, кн.10, с. 79. 

3.  Шарланова, В. Личностно ориентиран образователен процес. Стара Загора, 2008



428

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Стефанка Несторова Петрова 
Образователен център „Материка“, гр. Варна

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ 
ЗНАНИЯ

Статията е посветена на някои практически подходи при преподаването на математика, география 
и история. Споделен е опит за създаване на потребност у учениците за търсене на информация с цел пови-
шаване на компетентността им по отделните предмети. Приложени са разработени проекти , които са 
участвали в конкурси и състезания и са спечелили награди.

С оглед на бързото развитие на науката и техниката се появява необходимостта от про-
мени в традиционните методи и форми на преподаване. Работата по проекти е един съвре-
менен подход за придобиване на нови знания. Той дава възможност да се придобият и трени-
рат важни умения, които са необходими в практиката, но които са полезни и в личния живот.

Най-важните умения са: 
Целенасочена работа – самостоятелно намиранe на информация; планиране на работа-

та на отделни стъпки (етапи); предоставяне и обясняване на резултатите от работата.
Работна дисциплина – поемане на ангажименти; точно изпълняване на задачите; концен-

трирана работа в срок.
Практическо мислене – съчетаване на мислене с действие; откриване на проблемите и на-

чина за тяхното разрешаване; различаване на важното от маловажното.
Работа в екип – работа с други хора заедно в екип; оценяване на приноса на другите; представяне 

на собствените идеи на другите.
Интересното и новаторското при работата по проекти се изразява в това, че при този подход 

учениците участват по-активно в процеса на обучение; появява се промяна на отношението към 
работата и на недисциплираните ученици; съдейства се за развиване на комуникационни компетенции; 
мотивира се по-задълбочен размисъл относно учебното съдържание. Появява се дейност, която 
започва да съдейства активно за бързо запомняне на материала. Самочувствието се повишава, заради 
придобитите знания, които правят преподаването разбираемо, а усвояването – постижимо. 

При обсъждане на резултатите получени от прилагането на този метод се установи, че повече 
от половината от учениците, освен задачите, които са им били поставени, са открили сами и други 
теми, които са се оказали интересни за тях в интернет. Очевидно е, че младото поколение все повече 
залага на практическите умения, а не толкова на оценките, получени в училище. 

Ето и мненията на учители, ученици и родители относно работата по проектите:
Учителят за учениците:
„Когато поставих задачите по проекта, учениците се зарадваха, че ще се занимават със задача по-

различна от това, което работят всеки ден в учебните часове. В резултат на това по време на часо-
вете, аз се убеждавах, че всеки се занимава със своята индивидуална задача. Учениците бяха горди , че 
знаят малко повече от съучениците си, които не се включиха в проекта. Бяха доволни, че ще научат 
интересни факти от историята на математиката.“

„Работата по проекти в часовете по история и цивилизация дава възможност на учениците да 
търсят информация в Интернет, да посещават виртуални музеи, да работят с електронни енци-
клопедии. Всички те съдържат много по-голяма информация от тази в учебника. Така те се учат да я 
отсяват, систематизират и обобщават.“

Мнения на учениците:
„Когато споделих с баща ми за проекта, той предложи да ми помогне. Аз научих как той използва 

цифрите в своята работа (неговата професия е архитект).“ 
„Най-добрата част от този проект бе намирането на материали за презентацията от източ-

ници като интернет, книги, енциклопедии.“ 
„Най-трудно бе да селектирам събраната информация. Това ми отне много време. Следващия път 

ще дам учителят да коригира информацията. Имах много грешки.“
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Мнения на родители:
„Използването на образователните технологии по история и цивилизация дава възможност на 

учениците и учителите да добият по добри представи за миналото, настоящето и бъдещето не са-
мо на България, но и в световен мащаб.“

„Използването на ИТ в часовете по история и цивилизация дава възможност за създаване на ино-
вационни методи за представяне на историческата информация. Разширява се кръгозора на учени-
ците и им дава възможност да се запознаят с различни култури и народи. От друга страна, ги учи да 
отсяват важната информация и тази, която е достоверна.“

Измежду всички мнения на родители най-ярко се отличаваше мнението на Емил Минев, който 
разказа за

„Експериментално училище – мечта
Какво си представяте, когато чуете думата „училище“? Дълги коридори, които зажужават на 

всеки 45 минути Неудобни чинове наредени в редове. Черна дъска и тебешири.. Нетърпелив учител, 
който дебне да хване следващия с ненаучен урок… Дневници, оценки, отсъствия... И да не забравяме 
звънеца... Чувал съм деца да римуват „училище – мъчилище“ ...

А можете ли да си представите училище без всичко това?
Може би си мислите, че подобно нещо не може да има дори и в най-смелите ви мечти…
Преди повече от 15 години няколко смели учители са си го помислили и са го направили реалност. 

Това е експерименталното училище в град Хендерсън, Минесота, САЩ – Minnesota New Country School. 
В това училище няма да срещнете класни стаи, чинове, викащи учители и ученици, часове и звън-

ци. Всички ученици се намират в едно голямо помещение, като всеки един от тях си има работно бюро 
с компютър. Всеки е свободен да ходи където си иска, когато си иска. Също като в една работна среда.

Преди около 15 години Дъг Томас, заедно с група учители и местни бизнесмени се събрали, за да на-
правят структура на едно ново училище. В училището, което създават, учениците работят в еки-
пи от по 12-20 души върху даден проект. Целият процес е организиран около идеята за Проектно-
ориентирано учене. Учениците са най-ангажирани в учебния процес, когато имат личен интерес към 
това, което изучават. Вместо да седят на един чин по цял ден и да слушат различни учители, учени-
ците имат възможност да изследват различни теми по собствено желание, интерес, любопитство. 
Всеки екип от ученици си има учител-водач, който ги подпомага в процеса на учене, дава им напът-
ствия и съвети. 

Вместо оценки, учениците имат кредити, които всеки трябва да покрие по определен предмет, 
чрез изпълнението на зададен проект.

Ето како гласят някои принципи на това училище:
  Без часове – учениците работят върху проекти, които сами избират. Проектите се приспосо-

бяват, така че да покрият щатските изисквания по програмата.
  Без учители – учениците се консултират със „съветници“, които са на разположение през це-

лия ден и им помагат в процеса на работа. Съветниците не преподават по традиционния на-
чин, те по-скоро напътстват учениците.

  Без йерархия – липсва структурата директор-учители-ученици. Съветниците са по-скоро 
собственици, отколкото наемни работници. Няма директор.

  Без звънци, без разписание – има определено време само за обяд и за тихо четене. Учениците са-
ми избират как да прекарат останалото време. Ако те изостават, съветниците им помагат да 
наваксат отново с материала.

  Без стени – учениците работят в отворена среда и могат да общуват свободно с други учени-
ци и съветници, когато е нужно.

Приложените проекти са в три различни области – математика, география и история: [1]:
1.  „Цифрите – символи на великолепната аритметична азбука“ – проследява историческия раз-

вой на цифровото писмо от древността до наши дни, значението на цифрите за развитието 
на математиката и приноса им за прогреса на човечеството.

2. „Значението на Световния океан“ – показва значението на Световния океан за човечеството.
3.  „Създаване на система „Пожарна“ в страната, начело с ген. Юрий Захарчук“ – чрез снимков ма-

териал е показана историята на пожарното дело в миналото и настоящето по увлекателен 
начин. В проекта има включен и видиоклип.
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  И без чистачи – учениците сами чистят тоалетните и останала част от училището.
Това училище съществува вече повече от 10 години. Учениците нямат търпение да отидат там 

и да прекарат деня си в приятни занимания. А статистическите данни показват, че по-голямата 
част от учениците се справят над средното ниво на стандартизираните тестове.“

Дали нашите ученици са подготвени да учат в подобни училища? Само бъдещето ще покаже!
През учебната 2011-2012 г. Образователен център „Материка“ – гр. Варна заедно с екипа на http://

scratch.bg, планира да стартира работа със SCRATH – нова среда за програмиране, която позволява да 
се създават проекти със собствени анимирани истории, интерактивни игри, да се съставят сцена-
рии за филми, в които играят различни актьори, да се изменят техния цвят и форма. Програмите, с 
които се постига това представляват блокове от разноцветни команди.

За да се програмира със Scratch не е необходима предварителна подготовка и задълбочени познания 
за програмирането.

Обучаемите се научават, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация. Имат свобода-
та да оформят различни обекти от околната среда. По време на тази творческа дейност те обога-
тяват своята култура.

Програмите се изграждат с помощта на шарени блокове, с които се строят  програми като с 
тухли. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструк-
ции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции.

 С прости команди може да се оформи сложен модел, който да си взаимодейства с много предме-
ти с различни свойства.

Когато учениците създават Scratch-проекти, те получават умения за:
  творческо мислене;
  комуникация;
  системен анализ;
  ефективно взаимодействие;
  проектиране;
  непрекъснатото обучение.

Създадените Scratch-проекти ще могат да се публикуват в http://scratch.mit.edu и http://scratch.bg, 
откъдето ще могат да се видят от всички, които проявяват интерес, а в края на учебната година да 
участват в прегледа на знанията по ИТ традиционно организиран всяка година във Варна.

За да работим по проекти ние – учителите трябва да:
  умеем да работим със страст или поне с желание и да го предаваме на ученика; 
  имаме ентусиазъм за откриване на новости и да ги предаваме; 
  имаме желание да правим нещо и да увличаме ученика с това;
  използваме своето въображение, за да накараме учениците да искат да учат и да се развиват. 

Литература:
1. Електронна книга на учителя. http://itlearning-bg.com.

Валентина Будинова
7 ОУ „Г. Сава Раковски“, Перник

МУЛТИМЕДИЙНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФОЛКЛОР В IV КЛАС С РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
(ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ – БЪДНИ ВЕЧЕР, КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА)

Народното изкуство разкрива пред децата богатството на народната култура, помага им да усвоят о-
бичаите, предавани от поколение на поколение. Учи ги да обичат и разбират прекрасното, приобщава ги към 
труда и красотата. Цел на иновационния модел е мултимедийното обучение по фолклор в IV клас с реа-
лизиране на междупредметни връзки и обогатяване представите на учениците за същността на обичаите 
и празниците, свързани със зимния календарен цикъл и за начините на творческото им приложение в култур-
ното наследство на българите. 
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Чрез мултимедийно обучение по фолклор и междупредметни връзки се повишава интереса на ученици-
те към ИКТ, мотивират се за активна работа и се повишава нивото на знания, умения и компетенции.
Работата в класната стая, по проект и различните изяви на сцена, изложби, кабелна телевизия в гр. Пер-
ник и Сърбия и др., както и наградите, способстват за създаване на радост и любов към труда, честност-
та, патриотизма, развитие мисълта и творческите способности на учениците. 

Потребността от празник и празнуване е културна потребност. Тя трябва да бъде създавана 
отново във всяко поколение. Празникът въздейства върху личността на детето, особено вплетено 
в процеса на възпитанието. Чрез него се възприемат културните норми, обичаи и преди всичко цен-
ностите, създадени от по-възрастното поколение. Децата натрупват познания за хора, нрави, оби-
чаи и с помощта на учителя, могат да навлязат и в изкуството на театъра. От празника детето 
получава човечност, доброта и състрадание. Въздействието на празника е пряко и по-отношение на 
естетическото въздействие, като народното художествено творчество. Децата се учат на красо-
та, на вкус към всичко.

Елементи от българското народно творчество се виждат в почти всички учебни дисциплини. 
Знания за българското народно творчество и по-точно празниците на българина в разновидности 
като елементи, детайли, ритуали, украса, песен се срещат в материала по литература, музика, изо-
бразително изкуство, околен свят, бит и техника. Празниците са най-важните и радостни момен-
ти в живота на най-малките – децата. 

Подготовката за тържеството е дълга и целенасочена. Провеждането е оригинално и резулта-
тите са положителни. Знанията на децата са обогатени. Вълненията и преживяванията стимули-
рат интереса им към учебната работа. С помощта на песните, правилата, приказките, използвани в 
подходящи моменти, се създава необходимата емоционална атмосфера. Личният успех на детето го 
радва, то изпитва приятни чувства, вълнува се, радва се, то става по-добро с другарчетата, по от-
зивчиво, по-етично. Голяма е ролята и на поучителните реплики на героите. Развиват се индивиду-
алните наклонности и творческите способности. Подсилва се стремежът да имат задължения, по-
ръчения. Изразителното рецитиране, изразителните им и точни движения, играта им доставят ра-
дост от успеха, повишава се емоционалният им тонус. Децата преживяват много емоционално тези 
празници. У тях се пробужда сила за живот. Едно показване на ,,Фолклорната програма“, подготвена 
от моите ученици в кабелната телевизия – гр. Перник, бе достатъчно, за да бъдат оценени и търсе-
ни след това на различни места. Така те се превърнаха в подвижна трупа, която се отзоваваше, къде-
то я повикаха. Всичко правеха с желание и любов. Вживяваха се в ролите, които играеха, сменяха кос-
тюмите, гримираха се и радваха всички. През цялото време бяха осветявани от прожектори, камери 
и много публика, но това не ги смути. Те играеха свободно и с много любов ролите си. Децата разбра-
ха, че могат да изявяват себе си с помощта на проведените празници и чрез предаванията на кабелна-
та и националната телевизия се убедиха, че техният труд е значим. При провеждането на празници-
те се осъществява интегралния подход. Реализацията на самия празнил е подходящо да се представи 
в уроците за обобщение. При подготовката на съответния празник децата пишат, съчиняват, из-
работват маски, дават идеи, правят сурвачки, мартенички, рисуват. 

Календарните празници и обичаи се делят условно на четири основни цикъла: зимни; пролетни; летни 
и есенни. Зимната календарна обредност обхваща обичаи и обреди, които се извършват през зимния ци-
къл на годината (декември, февруари). Най-големия народен обичай от този цикъл в миналото е бил Бъд-
ни вечер, наричан още Божич, Коледа. Друг народен обичай е Нова година. Зимните празници и обичаи от-
белязват настъпването на Новата година и са свързани с благопожелания за здраве, плодородие, лично и се-
мейно щастие.

Бъдни вечер (24.ХII)
Денят преди Рождество Христово народът ни нарича „Малка Коледа“. В нощта на Бъдни вечер 

във всеки дом е празнично и топло. Обикновено трапезата се е правела върху разстлана върху пода 
слама, покрита с алена черга. Върху нея се мятал кръстат месал – трапезник и жените редели гозби-
те – пълнени чушки с боб, с ориз; ошав; сърми; боб; чесън с мед и орехи. Всичко е постно. В средата е 
отредено място на Боговицата, в която е замесена парата. Интересен е обичаят при замесване на об-
редния хляб. Докато тестото още стояло по ръцете на стопанката, тя изтичвала в градината, за 
да пипне плодните дръвчета – плодове да раждат, после при кошерите – та мед да има, ръцете си из-
мивала върху корените на лозата – виното като вода тече, през прагове да прелива.



432

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Коледа е един от най-светлите религиозни и народни празници на християните. Свързан е с ми-
тологичната идея за раждането на Исус Христос. Според народните представи тази вечер свърш-
ват родилните мъки на Божията майка – Богородица. Ритуалите и вярванията, влезли в българския 
дом, са свързани с очакването и появата на Младенеца, с надеждата за здраве, богатство на челяд-
та. Огънят през тази нощ има особено значение. Бъдникът е специално отсечено дъбово или крушо-
во дърво, което трябва да гори през цялата нощ. По дима и искрите се гадае за плодовитостта на до-
битъка през бъдната година. Подаръците са най-очакваната изненада на Коледа. Най-добре е те да бъ-
дат направени саморъчно. Трябва да са опаковани красиво, като самата коледна нощ.

Коледуване
Коледуването днес се разглежда като „знак на послушна вярност към традицията“. Коледарите 

благославят с коледарски песни и благословия. Те са облечени празнично, предвожда ги женен мъж. Об-
хождат след полунощ къщите, за да пеят коледни песни и да казват благословии. Стопаните щедро 
ги даряват.

Фигура 3. Коледа
Откъде идва Дядо Коледа? 
От отдавна минали времена Дядо Коледа е влязъл в Коледните празници на много народи. И до 

ден-днешен той е желан и весел гост във всеки български дом. Всяка страна си има свои празници, оби-
чаи, посреща по свой начин засмения Дядо Коледа. В България децата (както и възрастните) очакват 
скъпия гост с неговия огромен чувал с подаръци. 

Нова година – Обичаите, свързани с този празник включват четири момента – обредната тра-
пеза, сурвакането, дружините от маскирани лица и ,,ладуването“.

Сурвакарите пожелават всичко – плодородие, веселие, богатство. Пожелават и нещо, без което 
никой не би бил весел: ... Здраве догодина! Догодина, до амина! Основен символ е сурвачката. Тя е въл-
шебната благословица, без която сурвакарят не е сурвакар. Опитът за майсторското изработване 
на народна сурвачка се предавал от дядо на внук, от баба на внучка. Първото, което трябвало да нау-

Фигура 1. Бъдни вечер Фигура 2. Подготовка за Бъдни вечер
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чат внуците е, че дрянът е най-здравото, най-жилавото дърво. Затова той е символ на здраве и дъл-
голетие. 

За мен е удоволствие, когато децата от начална училищна възраст се запознават с народните 
обичаи, традиции и обреди, когато чрез тях се докоснат до миналото, до бита на българина през веко-
вете.

Литература:
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2.  Български тълковен речник, София, 1965.
3.  Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи, София, 2002.
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Милена Бирова, Рая Барбулска 
Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, Благоевград

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – ЗАЕДНО УЧИМ, ИГРАЕМ, ТВОРИМ

Статията описва реализирането на учебен проект „Разказвам за моето училище“. Четвъртокласни-
ци запознават първокласници с живота в училище, разказват им за потрона Арсени Костенцев, съвмест-
но изготвят правила за поведение, създават електронен албум със съчинения, стихотворения, забавни за-
дачи, ребуси и рисунки по темата.

Идеята за проекта възниква във връзка с честване на 30-годишнината от създаването на Осмо 
СОУ „Арсени Костенцев“. Училището се намира в квартал „Еленово“ на Благоевград. Създадено е през 
1981 г и носи името на народния будител и учител Арсени Костенцев, който е тясно свързан с про-
светното дело в Благоевград.

Проектът „Разказвам за моето училище“ се основава на разработения Модел за интердисципли-
нарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите, в който о-
сновните моменти са работа по учебни проекти, интегриране на знания от различни предметни об-
ласти, екипна организация на работа, интегриране на информационните технологии в учебния про-
цес, формиране на умения за рефлексия и самооценяване [1]. Той е разработен от авторите и реализи-
ран в практиката с ученици от IV б и I а клас. Фактът, че първокласниците действат подражателно, 
копирайки по-големите ученици, поражда идеята четвъртокласниците да влязат в ролята на обучи-
тели и да запознаят първокласниците с новите за тях знания: за патрона на училището, правилата 
за поведение, правата и задълженията на ученика. Целите на проекта са:

  Запознаване с училището като институция и общност.
  Формиране на знания за живота и дейността на местния народен будител и общественик Ар-

сени Костенцев.
  Формиране на знания за правата и задълженията на ученика.
  Формиране на умения за културно поведение в училище и повишаване културата на общуване.
  Да се усвоят предвидените в учебните програми за първи и четвърти клас знания и умения по БЕЛ, 

Роден край, Човекът и обществото, Изобразително изкуство, Информационни технологии. 
  Учениците да развият способности за решаване на проблеми, умения за работа в екип, комуни-

кативни умения, умения за самооценка, самостоятелност, инициативност. 
  Повишаване мотивацията на учениците за учене.
  Формиране на умения за търсене на информация от различни източници и представянето й по 

оригинален начин.
  Интегриране на технологиите в обучението.

Условията, гарантиращи успеха на проекта, са:
1. Мотивиране на учениците да се изявят по един интересен, нетрадиционен начин.
2. Солидна основа от знания и умения на четвъртокласниците от участие в подобни проекти.
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3. Мотивиране на учителите да постигнат целите си, като използват нови и ефективни мето-
ди и форми на работа с учениците.

4. Добро сътрудничество между учители и родители.
5. Подходяща материално-техническа база.
В училището обучението по информационни технологии започва още в първи клас. Обособени са 

5 компютърни кабинета и е осигурена безжична интернет-връзка. Това дава възможност на учени-
ците да провеждат часовете си по Информационни технологии – ЗИП в кабинет с 12 компютъра, 
лаптоп и проектор един час седмично. Имат достъп до Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Paint, MS 
PowerPoint, Sound Recorder) и Интернет. Четвъртокласниците имат придобити знания и умения за 
работа по проекти от участието си в националните проекти „Пътешествие из България“ и „Толе-
рантност, приятелство, красота“, а първокласниците започват учебната година с открит урок с 
приложение на Microsoft Mischief. Добрата професионална подготовка на класните ръководители, ра-
ботещи по проекта, е предпоставка за ефективно обучение и осъществяване на поставените цели.

За реализизацията на проекта са отделени 15 часа за учебна и извънкласна дейност, от които 6-
8 часа в компютърен кабинет. Използвана е самостоятелна работа и работа в екип. Интегрирани са 
знания и умения по Български език и литература, Роден край, Човекът и обществото, Човекът и при-
родата, Информационни технологии и Изобразително изкуство. Реализацията на проекта премина в 
три етапа: организационен, оперативен и продуктивен.

Организационен етап
На родителски срещи учителите съобщават за предстоящото честване на 30-годишнината от 

създаването на Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ и поставят темата на проекта. Формират се екипи 
за работа по проекта и се избират лидери.

Учениците от 4 клас ще влизат в ролята на обучители и ще запознаят първокласниците с крат-
ки исторически сведения за патрона Арсени Костенцев и историята на училището, а своите твор-
би ще поднесат в съвместна книжка, създадена в часовете по Информационни технологии.

Оперативен етап

Дейности на 
четвъртокласниците

Дейности на 
първокласниците Съвместни дейности

• проучват материалите, пре-
доставени от учителите; из-
готвят презентации за патро-
на и историята на училище 
„Арсени Костенцев“;
• представят презентациите;
пишат съчинения и стихотво-
рения по една от темите: „Мо-
ето училище“, „Незабравимо 
преживяване в училище“, „Аз и 
моят клас“, „Спомен от инте-
ресна екскурзия“; 
• създават занимателни задачи, 
верижки, римушки, кръстосло-
вици и др.

• четат стихотворения и га-
танки, драматизират кратки 
пиеси, свързани с живота им в 
училище; 
• създават рисунки и графични 
изображения с програма Paint по 
темата.

• изготвят правила на класа. „Да 
науча повече за Арсени Костен-
цев“ • урок в Историческия му-
зей; „Моето училище – моят 
втори дом“; 
• екологична проява • засажда-
не на дърво и цветя в училищ-
ния двор; 
• „Какво научих за моето учи-
лище“ –урок с приложение на 
Mouse Mischief;
• създаване на електронен албум 
с избрани творби на учениците. 

Продуктивен етап

Дейности на 
четвъртокласниците

Дейности на 
първокласниците Съвместни дейности

• представят презентации-
те и електронния албум на 
свой празник пред родители 
и гости; 

• представят своите твор-
би, електронния албум и на-
ученото по темата на свой 
празник; 

• участие в общоучилищни 
мероприятия, посветени на 
30 –годишнината от създава-
не на VIII СОУ „Арсени Кос-
тенцев“:
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• интервю с родителите на 
тема „Какво си спомняте за 
училището, в което сте учи-
ли?“;
• попълват карта за самоо-
ценка на постиженията;
• оценка на постиженията на 
учениците от родителите.

• родителите изразяват мне-
ния за работата на децата 
по проекта и осигуряват по-
даръци.

• изложба;
• юбилеен вестник;
• тържествен концерт.

Работата по проект с интегриране на технологиите се възприема положително от ученици-
те и родителите, тя е иновационна форма за промяна организацията на обучение и предоставя въз-
можности за повишаване на знанията и уменията на учениците по един или няколко от изучавани-
те общообразователни предмети, за повишаване мотивираността за учебна дейност на учениците 
и стимулиране на творческата им активност, за разгръщане способностите на всеки ученик и раз-
виване уменията за самооценка на личните постижения.

Литература:
1.  Папанчева. Р., Кр. Димитрова, Възможности за интегриране на информационните технологи-

и в ъв втори клас чрез използване на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение, 
http://edusoft-bg.com/hiles

2.  Папанчева. Р., Кр. Димитрова, Използване на екипната работа при интегриране на технологи-
ите в началното училище, http://edusoft-bg.com/index.php?section=articles

Радостина Димитрова Тонева
35 СОУ „Добри Войников“, гр. София

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ В РАЗНООБРАЗЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ ПРИ 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „НЕКА ДА СЕ ХРАНИМ ЗАЕДНО – СРЕЩИ ОКОЛО 
ЕВРОПЕЙСКАТА МАСА“

Статията съдържа информация за реализираните дейности по проект, програма „Учене през целия 
живот“, секторна програма Коменски – Многостранни партньорства, на тема „Нека да се храним заедно 
– срещи около европейската маса“ и специфичните особености при използването на ИКТ при реализиране-
то на проектните дейности. Дейностите се осъществяват в 35 СОУ „Добри Войников“ – София с ученици 
от четвърти клас. В статията се предлагат успешни модели за приложението на ИКТ в проектните дей-
ности. Описват се: методическа последователност, особености на методите, материалите и организаци-
ята, както в урочната дейност, така и в извънкласните дейности. Представят се и се анализират изводи 
и резултати от работата по проекта.

В педагогическата литература и практика специално място заемат въпросите, свързани с ин-
тегрирането на ИКТ в обучението и в частност в проектнобазираното обучение. Причина за то-
ва са многобройните проучвания относно ефективността на използването на съвременни методи и 
технологии [1, 3, 5]. Според някои автори използването на ИКТ в обучението води до положителен 
ефект по отношение на качеството на обучението, а именно: повишава се мотивацията и интере-
са на учениците; формират се и се усъвършенстват умения за общуване и обмен на информационни 
източници във връзка с изпълнение на дадена учебна задача и умения за работа в екип [2, 5]. Чрез при-
ложението на проектнобазираното обучение и особено с използване на електронни технологии уче-
ниците имат възможност да преминат самостоятелно през отделните етапи, съпътстващи про-
ектните дейности – от изследователската работа до реализирането на краен продукт. Учениците, 
подпомогнати от ИКТ, успяват да използват по-голям обем и по-разнообразна информация по даден 
проблем, подбор на най-подходящата част от нея в съответствие с поставената задача, обмяна на 
добри идеи с членовете на екипа, оформяне на крайно решение и презентиране на финалния продукт.
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Дейностите по проекта „Нека да се храним заедно – срещи около европейската маса“ (програма 
„Учене през целия живот“, секторна програма Коменски) са обвързани с темата и целта на проекта, 
а именно учениците да обменят информация за различните традиции и хранителни навици на парт-
ньорските страни от Полша, Швеция, Литва, Турция, Румъния, Италия, Франция и Англия. Опозна-
вайки традициите и вкусовете, учениците се запознават с особеностите на културата, национал-
ната идентичност и различията между хората. Създават се условия за добри междукултурни отно-
шения, толерантност към различията и ценностите на хората.

Една от задачите изисква представяне на български традиционни рецепти за Коледа и Великден, 
оформянето на информация за тези празници и избор на дизайн за страниците от общата готвар-
ска книга, която е краен продукт. При подбора на типични рецепти децата имат възможност да съ-
поставят различни хранителни особености и навици. У тях се стимулира активно мислене за свои-
те хранителни навици и даване на релевантна преценка относно тяхната здравословност. По време 
на подготвителния етап учениците се разделят на групи по трима или четирима. Всяка група тряб-
ва да представи по три български рецепти от менюто за всеки празник. При изпълнение на тази про-
ектна задача се изпълняват следните дейности: 

Дейност 1 – На учениците се поставя задача да подберат най-типични рецепти за Коледа и Ве-
ликден – задачата се изпълнява в компютърния кабинет и в библиотеката, където децата имат въз-
можност да работят с разнообразни източници на информация. Крайната цел е да се изготвят ин-
дивидуални проекти на електронен и хартиен носител. В тях децата трябва да представят инфор-
мация за необходимите продукти, предварителната им подготовка /измиване, нарязване, настъргва-
не и др./, начина и процеса на приготвянето чрез описание и подбор на снимки. На децата се дава въз-
можност да изберат компютърната програма, която считат че ще бъде най-подходяща за изпълне-
нието на задачата – MS Word или Publisher. При представянето на своята работа пред останалите 
ученици могат да използват Power Point.

Дейност 2 – Изработване на постер „Традиционни здравословни храни от българската трапеза“ – 
занятието се провежда в часовете по околен свят, човекът и природата, часът на класа или инфор-
мационни технологии. Дискутира се подредбата в хранителната пирамида, обсъжда се какви проду-
кти най-често се използват в традиционните български ястия. Организира се посещение на пазар и 
магазин, в който се продават плодове и зеленчуци – проучва се съдържанието на полезни съставки в 
някои продукти. Децата рисуват, апликират, правят снимки или намират такива в интернет на 
традиционни български продукти.

Дейност 3 – Организиране на кулинарни състезания с приготвяне на ястия от българската кухня 
и от изпратените от партньорите рецепти. Учениците работят последователно 2-3 учебни часа, 
като се подбират рецепти, които не изискват топлинна обработка. Обсъждат се количеството и 
вида на продуктите и особеностите в начина на приготвяне на ястията. Обръща се внимание на ес-
тетиката при поднасянето на ястието – украса, начин на сервиране и т.н. Учениците могат да бъ-
дат разделени на групи от 4-5 ученика, които да изпълняват една рецепта. Дава се възможност де-
цата сами да разпределят ролите в групата и начините на организация и представяне на ястията.

Фигури 1, 2 и 3. Индивидуални проекти на ученици от IV клас
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Подходящи дейности, които съпътстваха проектните занимания в извънкласни форми на работа:
  посещение на фирма за производство на традиционни български хранителни продукти – кисе-

ло мляко, лютеница и др.
  гостуване на кулинарно предаване;
  организиране на тематични дни със здравословна тематика „Ден на плодовете“, „Ден на зелен-

чуците“, „Празник на здравето“ и т.н.;
  съвместни дейности с ученици на различна възраст – викторини, състезания, конкурси, където 

учениците обменят идеи, свързани със здравословния начин на живот;
  посещение на фабрика за производство на традиционни керамични съдове – с цел учениците да 

обсъдят предназначението им и ролята в готварството.
По време на посещенията учениците правят снимки и кратки клипове, а след това в часовете по 

информационни технологии конструират видеоматериали с помощта на програмите PhotoStory3 for 
Windows или Movie Maker. На един компютър работят двама ученика, като съвместно подбират ма-
терилите, уточняват последователността и надписите, които съпътстват презентирането на 
снимките и видеото. Подбират мелодия за фон на видеофилма. Получените материали презентират 
през съучениците си и изпращат на децата от партньорските училища.

Друга проектна задача изисква размяна на траиционни игри между партньорите. На първия етап 
учениците от всяка страна осъществиха побор на най-интересни типични детски игри. Децата ра-
ботеха в група по двойки. Всички се стараеха техните описания да са най-ясни, точни и разбираеми, 
така че европейските приятели да успеят да ги изиграят. Специално място се отдели на правилна-
та последователност в инструкциите и прецизния подбор на командите. Жури от учители и уче-
ници класира най-добрите описания, които да бъдат изпратени на останалите държави, участнички 
в проекта. Четвъртокласниците, в ролята на оператори и журналисти, с помощта на своите учи-
тели, направиха видеофилм със запис на игрови моменти, което да подпомогне правилното разбира-
не на правилата на игрите. 

На следващия етап учениците се запознаха с описанията и видеоматериалите, изпратени от 
партньорските училища и избраха по една най-занимателна игра от всяка страна, която разучиха 
и изиграха в деня на своя спортен празник, проведен на Витоша. В училище, в часовете по физическа 
култура и спорт споделиха най-атрактивните игри със своите съученици от други класове.

Интегрирането на ИКТ продължи и при изпълнението на останалите проектни задачи: 
  подготовка на материали за календар – събиране на информация за български национални праз-

ници и снимки на природни и исторически забележителности. По-големите ученици използват 
програма за изработване на колажи, както и програми за обработка на фотоси. Чрез тази зада-
ча се развиват умения за взимане на решения в конкретна ситуация, умения за изказване и убе-
дителна аргументация на своето мнение. 

  подготовка на материали за брошура, отразяващи информация за официални символи на стра-
ната и информация за училището, неговите характеристики и достижения.

  създаване на презентация с възможностите на Power Point на тема „Моята Родина“. Подходящо 
е задачата да се постави на учениците за по-продължителен период от време, през което те 
да събират материали самостоятелно като правят снимки при посещения на различни обекти 
или намират информация от разнообразни хартиени и електронни източници, а след това да 
ги изпратят по имейл на останалите членове от проектния екип и в учебните часове да обсъж-
дат кои от тях да включат в презентацията. 

Информационните и комуникационни технологии подпомагат по-пълноценното изпълнение на 
проектните дейности, тъй като на учениците се предоставя възможност да работят с повече и по-
разнообразна информация, както и да се обогатяват чрез чуждия опит. Едновременно с това учени-
ците по достъпен начин споделят и своя опит, което прави работата им осмислена и целенасочена. 

 
Литература:
1.  Дубовицкая, Т.Д., Методика диагностики направленности учебной мотивации // Психологи-

ческая наука и образование. – 2002. –№2. –C. 42 – 45
2.  Милков, Л., Информатизацията на образованието като иновационен процес. София, 2005.
3.  Мирчева, Ил., Проблеми на Дидактиката на Родинознанието и Природознанието, София, 

2004
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Тошко Тонев
35 СОУ „Добри Войников“, София

ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ „БЪДИ 
МЛАД АРХИТЕКТ И ХУДОЖНИК“ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП

Проектът „Бъди млад архитект и художник“ е европейски проект по програма „Учене през целия жи-
вот“, секторна програма Коменски и се реализира от 2009 до 2011 година с ученици от 35 СОУ „Добри Вой-
ников“ – София. 

Статията представя добри педагогически идеи и практики при реализирането на проектните дей-
ности. В доклада са предложени успешни модели за интегриране на проектните дейности в учебното 
съдържание на задължителната подготовка /ЗП/, задължителноизбираемата подготовка /ЗИП/, свобод-
ноизбираемата подготовка /СИП/, както и в извънкласни дейности. Ще бъдат описани използваните ме-
тоди, материали и начина на организация на уроците и извънкласните дейности. Ще бъдат анализирани 
специфичните особености на работата, във връзка с необходимостта от умело съчетаване на утвърдено 
учебно съдържание и проектни дейности. 

Интегрирането на проектни задачи в учебната дейност се обусловя от необходимостта от 
преход от образование, ориентирано към знания, към образование, ориентирано към формиране на 
ключови компетенции като умения за търсене, подбор, анализиране и класифициране на информация, 
за работа в екип – сътрудничество, споделяне на опит, взаимна подкрепа и т.н.

Включването на учениците в европейския проект „Бъди млад архитект и художник“ – програ-
ма „Учене през целия живот“, секторна програма Коменски – беше с цел да се решат не само образова-
телни, но и възпитателни задачи, да спомогне за разкриването на творческия потенциал на децата 
в начален етап, да се създадат подходящи условия за формиране на ключови компетентности у уче-
ниците.

Дейностите по проекта увеличиха степента на информираност на малките ученици за красоти-
те на природната и архитектурната среда в отделните страни, като допринесе и за положител-
но отношение към природата и света. Децата направиха своите първи стъпки в света на архитек-
турата, опознавайки интересни, нестанартни сгради и забележителности в своята родина и в гра-
довете и държавите на страните партньори – Полша, Гърция, Турция, Словения, Франция, Итали-
я и Румъния.

Както учителите, така и учениците използваха знанията си по английски език и ИКТ за научни 
изследвания, комуникация, изготвяне и представяне на презентации. Целта на всички дейности бе-
ше формиране на про-европейски нагласи и толерантност към други култури и различия. Освен това 
работата по проекта спомогна за придобиване на математически, художествени, конструктивно-
технически и информационни умения.

Дейностите по проекта бяха интегрирани в учебното съдържание на задължителната подго-
товка (ЗП), задължителноизбираемата подготовка (ЗИП), свободно избираемата подготовка (СИП), 
както и в извънкласни дейности.

Една от най-интересните задачи беше с помощта на словото и средствата на изобразително-
то изкуство, малките архитекти да конструират „Сграда на детските мечти“. На първия етап от 
изпълнението й учениците писаха съчинение-описание на тази тема. Съчиненията бяха написани в 
часовете по бългапрски език и литература за развитие на комуникативно-речевите способности и 
старателно бяха редактирани и преписани красиво в часовете по самоподготовка. Мотивацията бе-
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ше по-голяма заради международната им значимост, тъй като на втория етап от работата твор-
бите трябваше да бъдат преведени на английски език, който е работният език на партньорството. 
Подготвените съчинения бяха изпратени на учениците от Полша, които направиха илюстрации по 
тях, а специална задача за италианските деца беше да класират три от съчиненията за публикуване 
в обща проектна книга. Четвъртокласниците участваха при превода на съчиненията, като за целта 
си помагаха един на друг, консултираха се с преподавателите по английски език и отделиха много вре-
ме за речникова работа. Тази дейност се извършваше във времето за самоподготовка и в свободното 
време след училище. Учениците изпитаха огромно удовлетворение от своята работа, защото няко-
и от техните предложения бяха оценени като много успешни от учителите по английски език, кое-
то спомогна за по-голямата мотивация и увереност в часовете по чужд език.

Българските ученици получиха съчиненията на словенските деца, за да нарисуват към тях илю-
страции. Дейностите се осъществиха в часовете по изобразително изкуство и в СИП-проектни 
дейности, които са 2 часа седмично. Малките художници успяха да покажат своите умения за и-
зобразителна дейност – умения за съчетаване на различни материали и техники. Задачата създаде 
възможност да се разкрие творческия потенциал, да се прояви въображение при пресъздаването на 
сградата на своите мечти и мечтите на чуждестранните партньори. 

Следващата задача беше да се направи изложба с тези рисунки. В часовете по домашен бит и тех-
ника учениците се научиха да изрязват паспарту, да избират и съчетават подходящи цветове за о-
снова. Аранжирането (подреждането и залепването) на съчиненията с нарисуваните към тях илю-
страции се извърши в часовете за проектни дейности. Четвъртокласниците обсъдиха къде да напра-
вят изложбата, как да я подредят и какво трябва да направят, за да се види от повече родители, съу-
ченици, учители и приятели. Решиха да я направят в коридора на 1 етаж в деня преди общата роди-
телска среща в училището. Изложбата предизвика интерес, но най-ценното в случая бяха извърше-
ните дейности в екип и възможността да проявят своите нови компетенции в тях: умения за под-
бор, критика, сътрудничество, даване на предложения, отстояване на мнение и умение за разпреде-
ляне на отговорностите.

Друга нестандартна задача беше „Промени грозна среда във вашия град в красив кът от света“. 
Учениците трябваше да изберат едно място от техния град, което е грозно, запустяло. Те направиха 
снимки на откритите необлагородени площи в близкия парк, който посетиха. Третокласниците под-
готвиха описанието му в часовете за развитие на речта. Използваха познанията си по български език 
за употребата на прилагателни имена. Българските ученици получиха от френските партньори описа-
телен и снимков материал на грозно място (разрушена част от училището им при инцидент с авто-
бус, врязал се в сградата), което да облагородят. За изпълнението на задачата учениците създадоха ар-
хитектурни модели. В часовете по домашен бит и техника различните екипи представиха свои модели 
от картонени кутии, от пластилин, модулни елементи от „Lego“ и релефна апликация. В часовете по 
изобразително изкуство те направиха рисунки на облагородената природна среда около сградата. До-
бавиха и пластични материали. Учителите, подпомагани с идеи от учениците, приготвиха презента-
ция на моделите, която предоставиха за разглеждане от всички ученици от училището през междуча-
сията. Участвайки в тези проектни дейности децата имаха възможност да разкрият своите творче-
ски и фотографски умения, да играят роли на строители, архитекти и дизайнери.

Останалите дейности по проекта също се интегрираха успешно в учебно-възпитателния процес:
При организирането на екскурзии с учебна цел учениците работиха по задачите за създаване на 

Фигура 1, 2 и 3. „Сграда на моите мечти“ – изобразена от ученици от III и IV клас
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фотоалбум „Моят град“ и подготовка на туристически пътеводител „Добре дошли в България“. 
Децата се проявиха като фоторепортери, като направиха снимки на най-старата, най-модерната, 
най-интересна от архитектурна гледна точка сграда, бизнес сгради, църкви, развлекателни центро-
ве и т.н. Дискутираха по какъв начин трябва да представят своята родина, за да впечатли чуждес-
транните участници и да е описана като желана туристическа дестинация. Освен това по време 
на пътуванията събираха материли за още една любопитна задача – „Какво знаеш за църквите и хра-
мовете“. Децата влязоха в ролите на оператори, като описваха, снимаха отвътре и отвън различни 
църкви и храмове. Като истински репортери изтъкваха характеристиките на тези сгради. В часа на 
класа те дискутираха темата за толерантността към другите религии.

В часовете по човекът и природата и изобразително изкуство четвъртокласниците приготви-
ха илюстрации и снимки от домовете на десет живи същества (птици, насекоми и др.), които изпра-
тиха на румънските деца, които пък изработиха тест с MOODLE. Тестът беше решаван в часовете 
по човекът и природата в компютърния кабинет, което даде възможност на учениците да покажат 
знанията си по естествените науки и своите компютърни умения.

Интерес представляваше и задачата за проектиране и изграждане на различни къщи за кучета и 
птици в часовете по човекът и природата, изобразително изкуство, домашен бит и техника. Деца-
та изготвиха и плакат, озаглавен „Помощ за бездомните животни“.

В часовете за дейности по интереси учениците изработиха архитектурни макети на сгради от 
отпадъчни и рециклирани материали, което допринесе за екологичното им възпитание. Изказаха се 
мнения за необходимостта от опазване на природата и пестеливото изразховане на ресурсите. Та-
зи тема съответства на подобни от учебното съдържание по човекът и природата, околен свят и 
роден край.

За задачата „Геометрия в архитектурата“ децата използваха часовете по математика, къде-
то се постараха да създадат разгъвки за отделни геометрични елементи по точно определени па-
раметри /дължина, ширина и т.н./ При сглобяването на различните елементи трябваше да се полу-
чи идентичен замък с изработения от децата и учителите от Словения. Процесът на изработка се 
осъществи в часовете по интереси и по домашен бит и техника, като децата бяха разделени на еки-
пи по четирима.

В часовете по музика и български език и литература беше интегрирана задачата подготовка на 
пиеса „Аз съм млад архитект“. Българските деца избраха пиесата „Ледената къщичка“.С помощта на 
своите учители изработиха кукли и представиха чудесното представление в актовата зала.

Дейностите по проекта дад оха възможност на учениците за изява пред съучениците, родители-
те, чуждите партньори, пред обществеността. Това доведе до усещането за значимост на тяхна-
та дейнаст, което повиши тяхната мотивация за участие в учебната и извънурочна дейност. То-
ва доведе и до по-задълбочени, осмислени и трайни знания и умения по различните учебни предмети.

Безусловно проектната работа с учениците трябва да се интегрира в урочната работа като ос-
новна дейност. Чрез формиране на ключови компетенции като събиране и обработване на информа-
ция, презантационни умения, водене на кореспонденция, общуване на чужди езици, прилагане на ма-
тематическите знания в ежедневния живот и умения за работа в мултимедийна среда, тя ще доведе 
до личностно и социално развитие на учениците, съгласно насоките в Лисабонската стратегия от 
2000 г. Тя цели да подготви учениците за икономика, базирана на знанията и на научно-изследовател-
ската дейност, за едно ново общество, базирано на информираността, знанието и образованието.

Литература:
1.  Лисабонска стратегия на Европейския съюз, 2000.
2.  Учебни програми I – IV клас, http://www.mon.bg/top_menu/general/educational_programs/



441

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Десислава Христова Миленкова
137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София

С ПРИКАЗКА ЛЮБИМА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Няма думи, които могат да заместят постъпките, които прави човек. Колкото и да разговаряме за 
толерантност и добри отношения, ако не ги показваме с постъпките си, думите няма да имат никакъв 
смисъл. Всяко нещо се учи, а дори и най-великите неща започват с малки крачки. 

Ние избрахме нашето пътуване към света на големите да започне с връщането ни в детската гради-
на – в онези хубави и безгрижни за нас години. Там ние показваме на себе си, децата и учителките колко сме 
пораснали, как действаме като третокласници. Това за нас е нашата крачка – началото на нашия път към 
инициативността, толерантността и отговорността, които ще продължим да показваме с личния си 
пример, когато пораснем.

„С приказка любима в детската градина“ се фокусира вниманието към книгата – в свят, в който 
технологиите навлизат във всяка област на живота. В проекта книгата подчинява модерните тех-
нически средства, чрез разнообразни дейности – създаването на слайдшоу с илюстрациите към кни-
гата, търсенето на картинки и информация в интернет.

В годината на доброволчеството учениците от трети «в“ клас, влизат в детските градини и че-
тат на петгодишните деца приказки. Усещането, че споделят нещо хубаво, че правят нещо добро, 
ги прави малки доброволци.

Проектът е реализиран в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София. 137 СОУ „Ангел Кънчев“ се намира в 
краен софийски квартал. Училището е със засилено изучаване на чужди езици. В него се обучават око-
ло 1000 ученици между първи и дванадесети клас. През изминалата година ученици от 11 и 12 клас бя-
ха депутати в Европeйския парламент. В 137 СОУ „Ангел Кънчев“ от първи клас се въвежда обучение 
по Бизнес и предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт. В училището има три компю-
търни кабинета. Учителите имат на разположение два мултимедийни проектора.

Цели на проекта 
Да насърчи положително отношение и любов към книгата.
Да помогне на учениците да осъзнаят отговорностите си като вече пораснали ученици. 
Да ги насочи към осмисляне на доброто отношение към връстниците и по-малките деца.
Да подпомогне усвояването на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание 

за 3 клас.
Възникване на идеята за учебния проект и планиране на неговата реализация
Идеята за проекта се породи през месец септември 2010 г. Замисълът учениците да влезнат в сво-

ите групи, които са напуснали при постъпването си в първи клас, беше посрешната с възторг от тях. 
Планирането на проекта се реализира в два етапа.
В първия етап бяха включени дейности, които да мотивират учениците за участие в проекта, 

чрез проучване на техните интереси и потребности. На този етап класът беше разделен на екипи, в 
които да обсъждат и реализират поставените задачи.

Във втория етап се планираха дейностите, чрез които да се осъществят поставените задачи: 
Посещения в детските градини, среща с първите детски учителки на учениците, разясняване 

пред тях и ръководствата на детските градини какво представлява проектът. 
Избор на подходящи приказки от екипите. 
Разпределяне на ролите. Изразително четене на приказките.
Подготвяне на подходящи въпроси към приказките, които да бъдат задавани на децата от дет-

ските градини.
Изработване на малки подаръчета за успешно отговорилите.
Направа на слайд шоу в PowerPoint 2010 с картинки от приказките.
В часовете по изобразително изкуство изработване на плакати.
Посещения в детските градини е четене на избраната приказка, придружено с представяне на из-

работеното слайд-шоу.
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Учебно съдържание на проекта 
Целите и задачите, включени в проекта са пряко свързани и подпомагат учебното съдържание по 

Български език и литература, Изобразително изкуство, ИТ.

Технологично съдържание 
За осъществяване на проекта е необходима интернет, компютър (лаптоп), проектор, достъп до 

компютърна зала. Основното софтуерно обезпечаване на проекта е от Microsoft ОфисПакет и по-
специално програмите Publisher и Word Microsoft Paint, цифров фотоапарат, принтер, скенер. Влиза-
нето в компютърен кабинет се осъществява като извънкласна дейност.

Управление на проекта 
Приближаването на учениците към онези най-хубави за тях години – когато са били в детската 

градина мотивира децата да се включат в проекта с желание. Екипите бяха сформирани според това 
в коя група кои деца са били. Емоциаонален момент беше първото посещание в детските градини – по 
пътя децата си припомняха различни моменти от живота си там, но осъзнаваха и своето пораства-
не и съзряване. Те поканиха свои приятели от класа да им помагат при разпределяне на ролите, напра-
ва на плакатите, слайд-шоуто и подаръчетата. Така всяко дете участваше в подготовката на по-
не две приказки. 

В часовете по Извънкласно четене учениците прочетоха приказките, разпределиха ролите. Ко-
ментираха главните моменти, сами обмисляха въпросите, които да са достъпни за децата от гради-
ните. В часовете по Изобрасително изкуство нарисуваха плакати на приказките, в които оповестя-
ваха кога и с какво ще се представят в детските градини. Плакатите бяха поставени на видно мяс-
то в групите в детските градини. След няколко посещение в компютърен кабинет екипите подре-
диха предварително подготвени картинки в слайдшоу. С възможностите на най-новия офис пакет 
Office 2010 на Microsoft работата беше забавление за тях. Последваха репетиции за четене и едновре-
менно пускане и на слайд-шоуто. Ефекът от такова представяне на приказките впечатли ученици-
те. Учениците изработиха и купиха подаръчета за малките си приятелчета. 

Последваха посещения в детски градини. Срещите бяха емоционални, след самото мултимедий-
но прочитане последваха разговори, общи игри, каките и батковците помагаха при редене на пъзели, 
показваха как се рисуват пеперуди, присъстваха на занимание по танци на петгодишните момичен-
ца от групата. Момчетата разказваха за това, какво е да си ученик, какви са задълженията им, с какво 
се е променил животът им. Емоционален момент беше и срещата с детските учителки – те се рад-
ваха искрено на порасналите си възпитаници, слушаха с интерес как четат и какви въпроси задават, 
разговаряха с тях. 

Емоционалните и интересни срещи, както и положителният ефект, който имаха върху учени-
ците доведе до идеята за продължение на проекта с включване и на други инициативи – драматиза-
ция на приказка пред първокласници от 137 СОУ „Ангел Кънчев“ и пред първокласници от училище във 
Велинград. 

2011 година е избрана за Европейска година на доброволчеството. Учениците от 3 „в“ клас на 137 
СОУ „Ангел Кънчев“ се включват в нея с дейности, в които протягат ръка на малките възпитаници 
на детските градини, в които самите те са били до тръгването си на училище.

Радка Георгиева Димитрова
НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора

МОСТОВЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Настоящата разработка представя осъщественото приятелство между деца от различни градове на 
България. Освен емоционалната страна тя има и образователна, която цели да запознае учениците с ис-
торически, културни и природни забележителности. В продължение на една година се осъществяват 4 сре-
щи между учениците по повод различни празници. Мостът на приятелството е укрепен не с бетон, а със 
75 туптящи сърца. Сърца, у които е запалена искрата на приятелството завинаги.
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Вместо увод: Идеята за настоящия проект е носталгия по кореспонденцията от близкото мина-
ло с връстници. Днес когато писмата са изместени от e-mail-и и Skype разговори, то децата все по-
малко общуват чрез писма. Искам моите ученици да познават деца от различни краища на България, 
деца с които да имат общи преживявания и спомени. Исках да разширя кръгозора им. Това е един про-
ект, който не изисква финансиране, само добро желание от страна на учители, ученици и родители. 
Проект, който има за цел децата да разберат по достъпен начин думите „Приятелство, толерант-
ност, красота“. 

В международната Конвенция за защита правата на детето са записани основните принципи, 
които са в основата на всички други права на детето. Те включват: недискриминация; най-добрия 
интерес на детето; право на оцеляване и развитие, както и мнението на детето. Недискриминация 
означава, че всички деца имат същото право да развиват своя потенциал – всички деца, във всички си-
туации, през цялото време, навсякъде. 

Най-добрият интерес на детето трябва да бъде „от първостепенно значение“ във всички дейст-
вия и решения, касаещи нея и него, и трябва да се използва за решаване на объркване между различни-
те права.

Правото на оцеляването и развитието подчертава жизненоважното значение на осигуряването 
на достъп до основни услуги и в собствения капитал на възможност за децата да се постигне тяхно-
то пълно развитие.

Мнението на детето, означава, че гласът на децата трябва да бъде чут и да спазва във всички въ-
проси, свързани с техните права. Държавите трябва да насърчават децата за „активно, свободно и 
пълноценно участие във вземането на решения, които ги засягат.“

Водена от тези основни принципи, реших да включа учениците от класа ми в проект, който да 
позволи децата от различни краища на страната да установят контакти, да се запознаят, да об-
менят информация помежду си за учебното съдържание и извънкласните форми. Реших, че началото 
ще е свързано с големия християнски празник – Великден. Децата и от двата класа (моят и 4 „а“ клас 
от ОУ „Неофит Рилски“ гр. Велинград) са запознати много добре с този празник, знаят особености-
те му и традициите. Учениците от Стара Загора представиха чрез рисунки и проекти своите раз-
бирания за празника. Изпратената поздравителна презентация изненада, зарадва и впечатли децата 
от Велинград. Те отвърнаха на жеста, изпращайки своя вестник „Великденска пътечка“. Това поста-
ви началото на проекта. Следва размяна на мейл-адреси и Skype и виртуално общуване между децата. 
Зароди се идеята за бъдеща среща в града на липите.

 На 27 май третокласниците от Велинград дойдоха на еднодневна екскурзия с предложена от до-
макините програма. Децата се запознаха с историята и забележителностите на града, размениха си 
изработени от тях подаръчета в часовете по домашен бит и техника и изобразително изкуство. В 
двора на НУ „Димитър Благоев“ беше посадено кипарисово дръвче, символ на приятелството и вмес-
то гълъби в простора излетяха балони с хелий. Посещението в Регионалния исторически музей, беше 
свързано тематично с часовете по Човекът и обществото. 

За екологичното възпитание и обучението по човекът и природата допринесе посещението на 
парк „Аязмо“ – забележителност на Стара Загора, в която Митрополит Методи Кусев залесява с 
редки растителни видове от цял свят. А в зоопаркът децата видяха отблизо редки животински ви-
дове, за които са изучавали в часовете по Човекът и природата. 

През лятната ваканция децата продължиха да общуват помежду си по Skype.
В началото на новата учебна година, вече като четвъртокласници, се зароди идеята учениците 

от Стара Загора да отидат на „Зелено училище“ във Велинград и да се видят отново със своите при-
ятели. В продължение на 5 дни те останаха в града, обявен за СПА-столица на Балканите. Тук имаше 
многократни срещи между децата от двете училища – отбелязване на 1 ноември – Деня на народни-
те будители, Хелоуйн. Продължиха уроците по Човекът и природата – уникалната природа около е-
зерото „Клептуза“, красивите гори около града, минералните извори, излетите в околните местно-
сти, всичко това накара децата да изживеят прекрасни дни.

На 30.10.2009 ОУ „Неофит Рилски“ отпразнува своя 120 годишен юбилей. Учениците от НУ „Ди-
митър Благоев“ поздравиха с два народни танца своите приятели и препълнената от гости зала. М-
ного бяха въпросите защо тези деца са там? Как са изминали такова разстояние, за да участват в е-
дин поздравителен концерт? Защо?...Защо? Отворът е един – заради приятелството! Мостът на 
приятелството е укрепен не с бетон, а с 50 туптящи сърца…
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Когато има съмишленици, има емоции, има приятни разговори, има обмяна на опит. Какво са раз-
стоянията?

С тези наши срещи запалихме още съмишленици. Горещ радетел на идеята стана и г-жа Йордан-
ка Първанова от Димитровград – класен ръководител също на четвъртокласници. С нея решихме, че 
срещата ни ще бъде на Националния празник – 3 март, тази година. Нямаше значение това, че е почи-
вен ден, че децата не са на училище, всички присъстваха… Какво по-голямо доказателство за успеха 
на идеята и реализирането й?

На 3 март гледката беше толкова вълнуваща! Двете учителки, носейки голям трибагреник водят 
колона от 45 деца, всяко държащо знаме и цветя. Вървяхме по главната улица на града и хората се рад-
ваха и възхищаваха на патриотизма, а аз мога само да допълня че бях възхитена от пламналите у де-
цата нови искри на приятелство… Заведохме нашите нови приятели пред община Стара Загора, в и-
сторическия музей и на паметника „Бранителите на Стара Загора“, за да поднесат цветя. Един праз-
ник, който сигурна съм, всички ще запомнят. Вторият мост на приятелството е прокаран! Отно-
во завинаги в сърцата на децата.

На 28 май в историческата местност Оборище четвъртокласниците от гр. Велинград и гр. Ста-
ра Загора проведоха поредната си среща. Отново емоции и сред децата и сред учителите. Незабрави-
ми преживявания имахме и в гр. Панагюрище – кащата-музей на Райна Княгиня; Природо-научният 
музей и др. Достоен финал на една учебна година изпълнена с положителни емоции.

Предавайки професиналният опит между нас учителите, децата усещаха връзката, която ни 
свързваше. Всяка една от нас представяше добре разработени уроци от учител, чието име деца-
та добре разпознаваха.Така взаимно допълвайки се, давахме своя пример на приятелство за подража-
ние на деца от три различни града в България. Децата са различни, децата са протегнатите за прия-
телство ръчички, децата са бъдещето. Нека бъдат такива каквито са! Българи, роми, турци, всички 
събрани в името на приятелството и с протегнати ръце. Едно красиво бъдеще за България!

Участници в проекта: 
Ученици от 4 „б“ клас при НУ „Димитър Благоев“ – 24
Учениците от 4 „а“ клас при ОУ „Неофит Рилски“ – 20
Учениците от 4 „а“ клас при СОУ „Любен Каравелов“ – 17
Учители:
Радка Димитрова – учител с 19 години трудов стаж. Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

специалност НУП през 1991г. и НУП с английски език през 2002 г. Участник в 4 национална конферен-
ция „Училището – желана територия на ученика“ 2009 г. и специализирала по секторна програма „Ко-
менски“ в Англия през 12-27.09.2009г.

Цвета Гергова – учител с над 20 години педагогически стаж, автор на множество публикации, 
участник в Националните педагогическите четения, организирани от проф. Емилия Василева – за-
веждащ катедра „Хуманна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през последните 4 години.

Йорданка Първанова – начален учител в СОУ „Любен Каравелов“ от 15 години. Завършила ПУ „Па-
исий Хилендарски“, магистратура НУП с Изобразително изкуство. Специализация по ИТ от ДИУУ – 
Стара Загора. Преминала обучение по програма „Модел за интердисциплинарно проектно ориенти-
рано обучение в началното училище при интегриране на технологиите (2008), 2009 година – участие 
в IV Национална конференция „Училището – желана територия на ученика“; Участие в Проекта „Пъ-
тешествие из България“.

Училищата участници в проекта:
Начално училище „Димитър Благоев“ гр. Стара Загора, училище със 127-годишна история и тра-

диции в образованието, в което се обучават над 300 ученика от 1. до 4. клас. 
ОУ „Неофит Рилски“ гр. Велинград, училище със 125-годишна история, известно като чепинско-

то училище. В него се обучават близо 600 ученика от 1. до 8. клас. Училището разполага с модерни 
компютърни кабинети, фитнес зала, видео зала, библиотека, физкултурен салон.

СОУ „Любен Каравелов“ гр. Димитровград е най-голямото училище в града. В него се обучават 
близо 700 ученика от 1. до 12. клас. Училището разполага с модерни компютърни кабинети, фитнес 
зала, видео зала, библиотека, физкултурен салон, бюфет.
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Милена Димитрова Иванова
СОУ „Любен Каравелов“, Димитровград

ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО

Представя се проекта „Посланици на доброто“, който е част от една цялостна концепция „Живот 
без насилие“. Първият етап на програмата преминава под мотото „Агресията в нашия свят“, вторият – 
„Конфликтите лесни – общуване без агресия“.

Проектът „Посланици на доброто“ е третият, финален етап от програмата, насочена към преодоля-
ване на агресията у децата и изграждане на толерантни отношения между тях.

Поектът е разработен и реализиран съвместно с учениците, поставяйки си за цел да се:
  формира представата за добро, като нравствена и естетическа категория, чрез използване на раз-

личните видове изкуства; 
  изгради устойчив модел на поведение – на уважение и взаимопомощ.

Целевите групи са 42 деца на възраст 10 години, разделени в две групи, съответно – два ученически кла-
са. Проектът включва три етапа.

Училището – СОУ „Любен Каравелов“, Димитровград
Училището е с 590 ученика от 1. до 12. клас. Разполага с много добра материална база, 5 компютър-

ни кабинета, свързани в локална мрежа, с включен интернет и неограничен достъп. Обучението се из-
вършва от висококвалифицирани преподаватели. 

В училището се осъществява засилено изучаване на информационни технологии 1-4 клас – ЗИП и 
СИП, профили: „Природоматематически“ с английски език след 7 клас и „Технологичен“: Информаци-
онни технологии с география и икономика след завършен 8 клас. 

Сайт на училището: http://www.lubenkaravelov.eu/
Учителите 
Проектът е разработен и реализиран от Милена Димитрова Иванова – начален учител, 2 ПКС, 

специализация „Диагностика на личността“ към СУ „Св. Климент Охридски“, и Работа с компютри 
и информационни технологии към ТУ Стара Загора – ДИПКУ. Преподава всички предмети от ЗП и 
ЗИП – Информационни технологии. Опит в работа с деца със СОП, преминато обучение към Сдру-
жение „Шанс и закрила“, насочено към ранна превенция на насилието при децата. 

В разработката и осъществяването на проекта участва и Таня Александрова Стефанова – нача-
лен учител с 2 ПКС и базисни умения в областта на информационните технологии. Преподава всич-
ки предмети от ЗП.

Цели на проекта 
Времето на новите технологии, в които растат съвременните деца, раждат нови ценности, но-

ви приоритети. Но пораждат изкушения, свързани с прояви на грубост и насилие. В тази връзка, на-
сочваме усилията си към изграждане на морални сили и волеви качества за преодоляване на всички не-
гативи, породени в съвременния свят; към изграждане на ценностна система, изпълнена с добродете-
ли, като знание, любов и доброта. 

Проектът „ Посланици на доброто“ е част от цялостна концепция „Живот без насилие“. Първи-
ят етап преминава под мотото: „Агресията в нашия свят“, вторият – „Конфликтите лесни – об-
щуване без агресия“. „Посланици на доброто“ е третият финален етап от програмата, насочена към 
преодоляване на агресията у децата.

Проектът има за цел да /какво искаме да направим/:
  Формиране представата за добро, като нравствена и естетическа категория, чрез използване 

на различните видове изкуства и художествената литература.
  Изграждане устойчив модел на поведение – на уважение и взаимопомощ. Децата да уважават 

хората около тях и да им помагат. 
  Развиване на добротата като качество на характера.
  Укрепване на вярата, че светът може да стане по-добър.

В резултат децата да могат /какво искаме да постигнем/:
  да откриват доброто;
  да бъдат вестители на доброто;



446

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

  да провокират доброто. 
Реализирайки проекта, се осигурява възможност за създаване на позитивна учебна среда, изграж-

дане на толерантни отношения между съучениците – спокойствие, разбиране, взаимоуважение, за-
читане достойнствата на другия; развиват се умения за екипна и проектна дейност; стимулират се 
комуникативно-речевите способности на детето, възможността да се изразява, защитава мнение-
то си; разгръщат се творческите заложби на всяко едно от тях.

Възникване на идеята за учебния проект и планиране на неговата реализация 
Разработката на проекта е свързана с желанието да се посее в сърцето на всяко дете идеята, че 

и най-малката добринка, която сторят, ще направят живота на другия, и малко по-добър, и по-кра-
сив, и по-приятен; да се формира усещането, че няма нищо по-ценно от удоволствието да даряваш 
радост, топлина и усмивка; да се работи в насока учениците да осмислят и да се убедят, че „Човещи-
ната, скрита в сърцето, спи дълбоко, докато някой не я пробуди“.

Реализирането на проекта преминава през три етапа. В първия, учениците се запознават с това 
какво е проект и работа по проект. Формулират се целта, резултатите и дейностите по изпълне-
ние на проекта. Приемат се правилата за работа в екип. Коментира се разбирането за добро. Изби-
ра се мото и лого на проекта.

Във втория етап се планират трите направления с основните дейности, по които се работи – 
Добротворчество, Доброто чрез света на технологиите и Благотворителност. По време на третия 
етап се финализира проекта, представя се всичко, което е реализирано.

За осъществяване на дейностите по първото направление – „Добротворчество“, класът се раз-
деля на 3 екипа. Екипите работят по поставени задачи: търсят доброто в художествената литера-
тура, презентират чрез постери, създават книжка с приказки за доброто: „Доброто може всичко“ и 
рисувателни книжки, съставят се 10 златни правила за доброто: „Послания на доброто“, по подобие 
на 10 Божи заповеди, приличащи на малко Букварче, което посочва ясно доброто. Изработват Цвете 
на доброто, с послание на всеки екип. Издава се книжка „Доброто може всичко“, която съдържа: Де-
сетте послания за доброто, мъдри мисли, рисувателните книжки и съчинените приказки. Изработ-
ва се значка „Доброто може всичко“.

По второто направление – „Доброто чрез света на технологиите“ малките посланици използват 
технологиите, за да стигне тяхната идея до повече деца и намерят съмишленици. За тази цел правят 
електронни варианти на Посланията на Доброто, рисувателните книжки и на книжката с приказки 
„Доброто може всичко“. Създава се уеб-сайт „Посланици на Доброто“.

Третото направление – „Благотворителност“, включва „Месец на добрите сърца“ и драматизация 
„Доброто може всичко“ с благотворителна цел. Сценарият е по приказките, съчинени от децата. По-
сланиците намират съмишленици от училище в лицето на малките първолачета и третокласниците, 
у които посяват семенцата на доброто, като им подаряват Посланията на Доброто, които да ги на-
пътстват; красива значка със символа на Доброто, за да им помага по-лесно да се справят с Дяволчето 
на злото; призовават ги да отворят сърцето си за повече добринки и продължат идеята за Доброто.

Учениците, работещи по проекта, създават Стената на доброто за патронния празник на учи-
лището. Там техните съученици се включват със своите мечти и вяра в доброто. Посланиците оф-
ормят кът, където показват материалите си – постерите, книжките, рисунките и посланията, съз-
дадени от тях. Обособяват място върху стената, където учениците от другите класове споделят 
своите виждания по темата.

На третия етап – финализиране, децата показват всичко, което са направили, отговаряйки си на 
въпроса дали проектът им е успешен. Споделят дали е подобрено общуването помежду им, поемат 
ли повече отговорност към поведението си, намаляват ли конфликтите, създадена ли е по-позитив-
на среда, успели ли са да дадат началото на нови групи, които да доразвиват и продължават идеята 
за добротворчеството, станали ли са по-добри, укрепнала ли е вярата им в доброто….Разменят си 
слънца с послания, спомен от съвместната работа. Предвижда се и медийно предствавяне.

В процеса на реализиране на проекта се използват много ролеви игри, насочени към създаване на 
близост и доверие, толерантност и приятелство: „Слепец и водещ“, „Змия и орел“, „Печеля – пече-
лиш“, „Намери мястото си“, „Змия и лангуста“ и „Аз съм добър, ти си добър, ние сме добри…“.

Учебно съдържание на проекта 
За реализирането на дейностите по проекта е използвано учебното съдържание по български език 

и литература, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника.
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Йорданка Петрова Саватева
ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас

УЧИМ И ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО – ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ 
ДЕЦА

Образованието на децата от ромски произход е много трудна мисия и е истинско предизвикателство 
за всеки педагог. С много повече труд от страна на педагога, с голямо търпение и постоянство се пости-
гат успехи в учебно-възпитателната дейност с ромите, при които овладяването на знания е бавен и про-
дължителен процес. 

Сътрудничеството между учител – родител – дете е от съществено значение за личностното разви-
тие и постигане на по-добри обучителни резултати.

„Народът трябва да се пpосвещава;
един непросветен народ е враг на себе си:

непросветеният народ, колкото и каквито
права да има, се самолишава от тях“

Т. Влайков

Училището е съдба, която заобикаля и очертава целия път на развитие на човека. То разкрива 
светове, създава различни ситуации, учи ни да ценим приятелството и оформя бъдещето, за което 
всички мечтаем. В него се учат деца от различни етноси.

Българското училище е най-точният пример за съвместно съжителство на различни етнически 
и религиозни групи. На чиновете в първи клас сядат едно до друго, учат, творят, играят и празну-
ват деца от различен етнически произход, а училището ги обучава и възпитава в еднакви културни, 
естетически и морални ценности, осигурява им равен достъп до качествено образование, мотивира 
ги за постигане на добри учебни резултати.

За педагозите от ОУ „Христо Ботев“, кв. Победа бе голямо предизвикателство работата по про-
екта „Равни възможности за ромските деца до качествено образование“ по програма МАТРА. Ця-
лостният учебно-образователен процес беше насочен към създаване на позитивна учебна среда, ко-
ято подпомага учениците в усвояване на знания, формиране на умения и компетенции. Положител-

Технологично съдържание 
В процеса на проекта широко са застъпени информационните технологии. Учениците имат дос-

тъп до компютри, принтер и скенер. Използват интернет мрежата за информация, обмен на файлове; 
програми, изучавани в часовете по ИКТ, с които децата създават своите електронни продукти – Mi-
crosoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Windows Movie Mаker; получават елементарните позна-
ния за създаване и поддържане на сайт. По проекта се работи в компютърните кабинети, екипно, в ча-
совете за свободен достъп. Всеки от екипите се занимава средно по 1 час, един или два пъти седмично.

Управление на проекта 
Времето за осъществяване на проекта е от 1 ноември 2010 до 31 май 2011.
Първи етап – ноември/декември 2010.
Втори етап:
  Добротворчество: декември 2010/януари 2011.
  Доброто в света на технологиите: февруари/март 2011.
  Благотворителност: април/май 2011.

Трети етап: май 2011.
В проекта участват ученици от 4а и 4б клас на СОУ „Любен Каравелов“, град Димитровград.
По реализацията на проекта се работи екипно, съвместно целият клас, както и двата класа заед-

но, в зависимост от дейността и задачата. Използват се допълнителните часове на класа и извъну-
чебното време в училище и градската библиотеката.

Финансово проектът е подкрепен от сдружение „Шанс и Закрила“, гр. Хасково в размер на 400 ле-
ва и родителите на учениците. 
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на промяна настъпи и в работата на колегите, работили по проекта – използване на интерактивни 
подходи в преподаването, разнообразна организация на учебния процес, промяна на учебната среда и 
др., които допринасят за обогатяване на техния професионален опит и създаване на позитивна учеб-
на среда в класната стая – дом за нашите деца.

Семейството е фактор от изключителна важност за осигуряване достъпа до качествено обра-
зование на деца от различни малцинствени групи и по-специално от ромската общност. То предпо-
лага изграждане на позитивна нагласа към училищната институция у родителите и мотивирането 
им за вземане по-активно участие в училищния живот. Така проблемите, свързани с посещаемост-
та и отпадането от училището на ромските деца или с усвояването на учебното съдържание би-
ха могли да се преодолеят до голяма степен, ако акцентът бъде поставен върху едно по-задълбочено 
партньорство със семейството. Ефективното осъществяване на това взаимодействие ще помог-
не на родителите, представители на ромската и турската общност да осъзнаят по-добре ролята и 
отговорността им при реализиране на социалната и образователната интеграция на техните деца. 
Училищната и семейната институция трябва да работят заедно, така че интересът на детето да 
е техен общ приоритет.

Сътрудничеството между учител – родител – дете е от съществено значение за поддържане на 
устойчиви отношения в българското училище.

Семейството е сред най-проучваните социални единици, защото безспорно е най-естествената 
среда за отглеждането, развитието и възпитанието на детето. Когато родителите бъдат 
включени в дейността на училището на своето дете, те формират нови партньорски отношения 
с учителите и другите родители. За родителите това е нов начин за работа с образователната 
институция. За много учители това е нов начин за работа със семейството.За да бъде успешно това 
партньорство, то трябва да се гради на определени отношения и поведение. Взаимното доверие и 
уважение, близкият контакт и сърдечност са предпоставка за делово и ползотворно сътрудничество 
и взаимно подпомагане.

Проучвания показват (направени са няколко изследвания по проекти на фондация „Програма 
„Стъпка по стъпка“, 2003), че ефектът от подобна връзка води до личностно и академично израстване 
на детето. Освен това, децата започват да се чувстват по-важни и значими, когато техните 
родители са ангажирани в класната стая и работят заедно с педагога.

„Въвличането“ на семейството в класната стая – родителски срещи, разговори, празненства, 
„отворени врати на класната стая“ и др. кара децата да се чувстват по-важни и значими. Голямата 
полза от създаването на положителна, приятелска връзка между дома и училището е, че се изграждат 
по-тесни контакти и същевременно с това децата получават информация, че важните в живота им 
личности – родители и учители, ги обичат.у

Фигура 1. Учениците от I „в“ клас и техните родители

Децата рядко изпитват неприязън едно към друго, освен ако тя не им е внушена. Учителят е то-
зи, който полага основите на интеграцията, но дали той е готов за предизвикателството? Всичко е 
много специфично, но в работата ни може да са ни от полза следните изводи:

1. Големият брой на отпадналите от училищната система ученици от ромски произход. С го-
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дини се наблюдава и сравнява постъпващите в първи клас и завършилите основно образование 
ученици и се отчита, че много от учениците с ромски произход отпадат от училище по реди-
ца причини – нередовното посещение на часовете, нежелание за учебна работа, женитби, пъл-
ната незаинтересованост на родителите.

2. Ромските деца не познават традициите на своя етнос. Те са като дърво без корен. Попадайки в 
мултиетническа среда, те са склонни да прикрият своята идентичност.

3. Доскоро в учебното съдържание бяха слабо застъпени мултикултурните елементи, а също и 
познанията на „другостта“ като цяло. Така се стигаше до подсъзнателното формиране на 
представата, че децата, които не се вместват в идеализираната представа за „нормална“ сре-
да, са по-малко ценни.

През последните години в училищата постъпват по-голям брой ученици от ромски произход в 
сравнение с предишни години. Другa новост е постъпването в масовото училище на деца със СОП – 
също деца, които изискват много внимание и грижа, за да могат да бъдат приети от съучениците си и 
от всички нас. От тях голям процент са роми. Всичко това с настъпилата промяна в училище налага 
и ние учителите да сменим начина си на преподаване и общуване с тези деца и техните родители. В 
училище имаме СИП „Ромски фолклор“, където децата с голямо желание пеят и танцуват, участват 
в организираните ромски фестивали.

Сътрудничеството със семейството е планова дейност. Акцентира се на обмяната на опит и 
идеи при организиране на класни и извънкласни мероприятия с децата, т.е. дава отговор на всички въ-
проси на схемата.

Графика 1. План за работа с родителите

От особена важност е сътрудничеството със семейството да не протича кампанийно, а да се реа-
лизира постоянно през целия курс на обучение на децата. Моето виждане е, че трябва периодично да се 
предвиждат инициативи за контакт с родителите, защото само по този начин и те ще се приучат 
да участват в училищния живот. Ромските семейства нямат самочувствието и усещането за сами-
те себе си като равноправни партньори на училището. Те смятат, че децата от турския етнос по-
лучават повече внимание и грижи. Нужно е всяко включване на такива семейства да се поощрява и на-
сърчава. Добре е те да получават благодарност за извършеното от тях колкото и малко да е то. Изра-
зената благодарност към тези хора, оказали съдействие и показали съпричастност към училищния жи-
вот, ги прави завинаги част от училищния живот и ги стимулира за по-активно участие и подкрепа.

Ролята на учителя като фактор за промяна, благоприятстващ формирането на умения за взаимно 
разбирателство, толерантност, емпатия, чувство на отговорност, самодисциплина и т.н. никога 
не е била толкова необходима, колкото днес. От учителите се очаква не само да се изправят пред 
проблемите и да образоват своите ученици, но и да успеят там, където родителите не са успели. 
От тях се очаква да намерят както съответното равновесие между традиция и съвременност, 
така и равновесие между поведението и разбиранията, с които децата идват в клас, и учебното 
съдържание.

За да могат учителите безрезервно да приемат семействата, те трябва да повярват, че прякото 
ангажиране на родителите ще бъдат от полза за формиране на по-добри връзки между учителя, 
детето и родителите му. Учителят е необходимо да предостави възможност на родителите да се 
изявят, да станат инициатори на дейности и идеи, и по този начин да ги включат в ежедневието 
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на децата ученици. Комуникацията между родителите от различните етноси и реализирането на 
съвместни инициативи помагат за преодоляването на негативните нагласи на родителите, както 
от едната, така и от другата страна. Опитвам се да стимулирам активността на родителите 
– подпомагане работата на децата в учебно-образователния процес, организиране на различни 
празненства и мероприятия, което представлява възможност за подобряване на комуникацията 
между училището и семействата на децата от класа.

Партньорството с родителите включва организация и провеждане на различни тържества. 
Първата инициатива на родителите беше съвместно да подготвим и да изненадаме децата 

за Коледа и Нова година. Организацията ни беше много добра – родителите закупиха подаръци за 
момичета и за момчета, торбички с лакомства, които Дядо Коледа им поднесе. Аз също реших да 
изненадам децата – изработих им на хартиен носител Коледни тетрадки със занимателни задачки и 
картинки за оцветяване. Родителите имаха възможност да се порадват на малките успехи на своите 
първокласници, да се запознаят с позитивната учебна среда, в която се обучават децата и да бъдат 
активни участници при търсенето на отговор на зададените гатанки. Всяко дете се почувства 
значимо и щастливо. 

Стъпка по стъпка родители и ученици станахме като едно цяло, имахме една обща цел – 
обучението и развитието на децата.д ц

Фигура 2. Коледен празник на учениците от I „в“ клас

Като добра училищна практика от работата ни по програма Матра бе създаването на портфолио 
на учениците. И тази учебна година създадох на моите първокласници поименно портфолио, в което 
събираме рисунки, тестове и др. постижения от развитието на всяко дете. Децата свикнаха сами 
да съхраняват и опазват своите материали. Старая се да променя представите на родителите за 
училището като те сами имат възможност да се убедят при всекидневните ни срещи в класната 
стая или при посрещането и изпращането на децата.

Пътят на науката е дълъг. Всяка крачка напред и нагоре зависи от огромното трудолюбие и 
постоянство, усърдие и амбиция. Въпреки всички трудности в края на първи клас няма отпаднал 
ученик. Заедно родители, ученици и учители водим децата по пътеките на успеха.

Литература:
1.  Авторски колектив, „Ефекти от промяната“, Сборник от добри педагогически практики, 

София 2010 г.
2.  Алексиева, М. Модели на родителското поведение и възприемането от децата, списание „На-

чалното образование“ №2, 1995 г.
3.  Включване на семейството, Проект „Равни възможности за ромските деца до качествено об-

разование, София 2008
4.  http://amalipe.com/index.php?nav=home&lang=1
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Виолета Минчева
95 СОУ „Професор Иван Шишманов“, град София

ЗА АПОСТОЛА – С ЛЮБОВ

Представен е проект на ученици от 3 клас на 95 СОУ в София, посветен на Апостола на свободата. 
Възможност за учениците и учителя да се докоснат до живота и делото на великия българин, да осъзнаят 
своята принадлежност, да се почувстват горди, че са част от България. И това се осъществява не чрез 
декларации и лозунги, а чрез докосване до живота и делото му като търсят и представят информация за 
Апостола, посещават места, свързани с живота и смъртта му.

В днешното сложно и объркано време става все по-трудно да си патриот, а още по-трудно е да 
научиш децата да се гордеят, че са българи. Можем безкрайно да говорим за нашата славна история, 
но какво достига до душите на учениците ни е съвсем друг въпрос. Много от нещата, които говорим 
са безкрайно далече от тяхното светоусещане. 

Статията представя работата по тематичен проект „За Апостола – с любов“, осъществен от 
ученици от III „б“ клас на 95 СОУ „Професор Иван Шишманов“, град София.

Този проект е опит за реализиране на патриотично възпитание чрез разнообразни и нетипични 
форми. Основната идея е децата, търсейки и научавайки факти от живота и делото на Васил Левски 
да се почувстват горди от това, че са българи, работейки заедно, да преодолеят различия и противо-
речия, да учат докато се забавляват, да се чувстват щастливи от успеха си.

Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който формира детската лич-
ност. В много държави патриотичните чувства се възпитават от най-ранно детство чрез разно-
образни средства: от вдигането на националния флаг всяка сутрин и слушане на националния химн, 
през походи до исторически забележителности, ежегодно драматизиране на важни исторически съ-
бития или дори „скаутско обучение“. 

Ние залагаме най-вече на изучаване историята на страната ни. Имаме славна история, много ге-
рои, с които да се гордеем. Но беседите често не достигат до сърцата. Учебният материал си оста-
ва нещо за научаване в училище. Нещо външно, което възрастните предлагат под различна форма. 

Отделно в плана за час на класа (ЧК) всяка година се залагат важните дати и личности, на които 
да отделим внимание. И пак беседи, разкази, стихотворения. Може и презентация да се покаже. Но 
това не е гаранция за качествен учебен процес. 

Работата по проекта преминава през три етапа: организационен, оперативен и продуктивен. В 
конкретния случай тези етапи са разбити на няколко стъпки.

I. Организационен етап – мотивиране
Почти месец преди 19.II., в ЧК започваме разговор за това какво си спомняме от предишни разго-

вори и уроци за Васил Левски.
Определяне на темата, разпределяне в екипи.
Планиране на отделните етапи в реализирането на проекта: проучване, обобщение на информа-

цията, изработване на постери, отбелязване обесването на Левски, посещение на къщата-музей в 
Карлово.

Решение за планиране и осъществяване на изследователската дейност на всеки участник – насо-
ки за търсене на информация, с помощта на родители и Интернет. Напомняне на правилата за без-
опасност в Интернет.

II. Оперативен етап – ориентиране
Самостоятелно събиране на данни, изготвяне на собствено решение, коментиране с учителя, 

поправяне на евентуални правописни грешки.
Намиране на екипните решения.
 Изработване на постери с подготвените материали.
III. Продуктивен етап
Представяне на готовите продукти пред другите екипи. 
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Поставяне на постерите на видно място във фоайето на училището, за да бъдат споделени с 
ученици, учители и родители.

Поклонение пред паметника на Левски в София на 19.II. Представяне на най-важните моменти 
от живота и делото му.

Посещение на къщата-музей на Васил Левски през месец май. Участие в беседата на уредника на 
музея.

Фигура 1. Готовите постери във фоайето на училището

При работата по проекта се покриват стандарти от различни области на ДОИ.
Човекът и обществото: да се формира чувство за национална принадлежност.
Стандарт 4. Разказва за ярки личности и събития в българската история.
Реализира се чрез голяма част от предвидените в ДОИ по Човекът и обществото контекст и 

дейност: посещават музей, разказват по снимки, изработват табло със снимков материал, рисуват 
и оцветяват, участват в екскурзия с учебна цел.

Български език и литература: усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, 
съзнателно; да пишат грамотно и четливо; усъвършенстване на комуникативно-речевите умения 
за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен 
избор на изразни средства за нейното реализиране; ученикът умее да изслушва другите говорещи и се 
отнася с уважение към мнението на другите.

III. Изобразително изкуство – рисуват, оцветяват; Домашен бит и техника – режат, лепят, 
Информационни технологии – търсене на информация в интернет.

Работейки по проект учениците не просто слушат нечии разсъждения и обобщения, а сами тър-
сят информация, четат я, извеждат най-интересното или най-важното според тях – т.е. анализи-
рат под някаква форма информацията, оценяват я и я представят пред другите. И най-важното – 
успешни са на всяка стъпка, дори ако се налага да се напомня крайния срок за изпълнение на индивиду-
алните задачи. Но по-често сами си напомнят колко време им остава и какво и къде да прочетат, кой 
какво да подготви, за да е добър крайния резултат.

Фигура 2. Снимане на готовите постери

Различното при този вид дейност на учениците:
  Активно участие, без насилие и назидаване.
  Усещане за успешност.
  Положителна оценка на своите и чужди усилия.
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  Туширане на противоречия и различия в името на общия успех.
  Търсене и намиране на собствени решения на една и съща задача.
  Развиване на комуникативни умения.
  Овладяване на нови умения и адаптиране към нови ситуации.
  Развиване на умения за работа в екип.
  Развиване на чувство за отговорност и самодисциплина.
  Развиване на чувство за принадлежност.

Работата по проекти е не просто поредната новост в нашето образование, а необходимост. Така 
обучението става интересно за учениците, преживява се лично. Малките ученици силно се нуждаят 
от осмислянето на дейността си чрез усещането на нейната значимост в настоящия момент. Са-
мостоятелно търсене, екипна дейност, споделяне, общуване, успех... Знанията се усвояват неусет-
но при извършването на съвместна дейност. Учениците загърбват конфликти и различия в името на 
успешното решаване на общата задача. Забавляват се работейки и с гордост и удоволствие демон-
стрират крайните продукти. И има ли по-голяма награда за децата от това родителите да възкли-
цават, разглеждайки различните решения и слушайки разказите им за процеса на работа, за търсене-
то на решения, за посещенията на паметника, за поднасянето на цветя, за пътешествието до къща-
та-музей на Васил Левски.

И най- важното: усмивки, удоволствие, гордост.
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Антоанета Найчова Миланова
СОУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, обл. Софийска

Е-ПРОЕКТ „БОЖУРЧЕТА РАЗКАЗВАТ ЗА БОЖУРИЩЕ“ – МОДЕЛ НА СМЕСЕНО 
ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ТРЕТИ КЛАС

Докладът описва участието на ученици от трети клас на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ в европейски 
проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP). 
Обучението им чрез и с инструментите на web 2.0 – blog, форум, wiki по теми от гражданското образование. 
Авторът предлага примерна рамка на смесено обучение, както и планиране на дистанционен курс в Мoodle. 
Модели на дейности и подходи в обучението при реализиране на целите и задачите в „родовите“ часове.

С навлизането на Интернет в обществения живот се създават и условия за използването на он-
лайн среди в обучението. Динамичното развитие на мрежата еволюира в няколко етапа – от Web1.0 
до семантичтана мрежа.

Първите среди са познати като Web1.0. Те се характеризират с еднопосочност – авторът пи-
ше, а потребителят чете. Връзката и взаимодействието се осъществяват на ниво извън мрежата.

През 2004 г. Тим О’Рейли въвежда наименованието Web2.0 [http://oreilly.com/web2/archive/what-is-
web-20.html], с което определя така нареченото второ поколение на Уеб-базирани услуги като сайто-
ве-мрежи за социални контакти (социални мрежи), уикита, инструменти за комуникация, и фолксо-
номии (folksonomies), за които онлайн сътрудничеството, съвместната работа и обмена между по-
требителите са от голямо значение. Накратко, Web2.0 не само свързва потребителите в уеб прос-
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транството, но им предоставя възможност да го използват заедно. Тази характеристика на сре-
дата я прави изключително привлекателна за целите на образованието [http://bg.wikipedia.org/wiki/
Web_2.0]. Задачата на образователната общност е да научи новото поколение деца, което расте в 
Интернет, да използва инструментите на Web 2.0 – блогове, уикита, подкастове и т.н за учене, са-
моподготовка и самообразование. Да формира у тях дигитална грамотност от ново поколение, чрез 
която да развие ключови компетентности или да създаде база за развитие на такива в бъдеще.

Европейският проект Lifelong Learning Transversal project, Web2.0 European Resource Centre 
(143661-2008-UK-KA3-KA3MP) има за цел да създаде Европейски ресурсен център, в който да се събрат 
Web2.0 инструменти, които да са подходящи за обучение в училище и в сферата на продължаващо 
образование. Този ресурсен център не само ще дава връзка към тези ресурси, но и ще предостави яс-
ни примери как да се използват от учителя, със съпътстваща методика, ръководства и видео кли-
пове. Координатор на проекта е Университетът на Западна Шотландия, Пейсли, Великобритания 
(Kindersite Project Ltd. UK).Партньори са университети от седем европейски страни:

  PROJEKTkompetenz.eu OG, Залцбург, Австрия
  Софийски университет, Департамент за информация и усъвършенстване на учител, София, 

България
  Университета в Пелопонес, Катедра „Социална и образователна политика, Коринт, Гърция
  Kulturring in Berlin e.V, Берлин, Германия
  Познански Икономически университет, катедра „Информационни технологии, Познан, Полша
  Cukurova University, Egitim Fakultesi, Адана, Турция [http://www.web20erc.eu/node/1]

В рамките на проекта е предвидено да бъдат обучени учители, които да могат да прилагат ус-
пешно web2.0 инструментите в процеса на обучение. Обучението на педагозите преминава през три 
етапа, последният от които е конструиране на собствен курс по тема от учебното съдържание 
(предмет и тема по избор на преподавателя) и провеждането му с ученици.

СОУ „Летец Христо Топракчиев“ участва в проекта с група от седем третокласници, които, в 
рамките на курса, разработиха малък е-проект, свързан с опознаване и описване на родното селище. 
Крайният продукт е създаване на wiki „Божурчета разказват за Божурище“ – електронна книга за 
родния край, в която да се публикуват направените и събраните от учениците материали. Уикито 
трябва да е отправна точка за бъдещи дейности, свързани със създаване на една по-обширна и богата 
база от данни за родния край. Работата по проектът се предвижда да продължи и през следващата 
учебна година, когато учениците ще бъдат четвъртокласници и ще приключи в края на учебната 
2011/2012 г. Обучението по е-проекта „Божурчета разказват за Божурище“ е смесено – присъстве-
но и дистанционно. Той обхваща теми от гражданското образование; Културно-образователна об-
ласт: Обществени науки и гражданско образование; Ядро: Аз и моят свят. В дистанционния курс на 
обучение, инструментите на Web 2.0 се използват за реализиране и решаване на задачи от конкрет-
но съдържание по темата. Основната цел е да се използват техните възможности, за да се развиват 
у учениците ключови компетенции, заложени в европейската референтна рамка [http://www.dolceta.
eu/bulgaria/Mod4/Klyuchovite-kompetentnosti-i.html], като: 

  комуникативност – умения да се изразяват мисли и отношения в писмена форма, водейки асин-
хронен разговор във форум, блог, чат, обогатяване на езикова култура и грамотност; 

  дигитални компетентности – развиване на умения за работа с компютър и Интернет; из-
граждане на хигиенни навици при ползване на технологиите; изграждане на навици за ползване 
на технологиите за самостоятелно учене и събиране на информация; 

  формиране на граждански компетентности и умения за междуличностно общуване – познава-
не на историята, културата и природата на родното място; умения за аргументирано изра-
зяване на лично мнение, отстояване и защита на позиция; уважение на чуждото мнение; уме-
ния е за проследяване съдържанието и динамиката на общуването; проява на тактичност и 
възпитаност; 

  културни компетентности – развиване на творческото мислене, чрез реализиране на творче-
ски идеи, среща с видни личности – творци на изкуството и науката. 

Обучението е с продължителност от един месец или четири учебни седмици. То е разделено на 
три етапа. В рамките на всеки от етапите има присъствени часове и дейности, които се изпълня-
ват дистанционно. Участието на учениците е доброволно, потвърдено с декларация от родителя 
(настойника). Изискването е да има интернет свързаност в дома и достъп на ученика до компютър 
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за изпълнение на поставените задачи. Присъствените часове се провеждат в извън учебно време, в 
компютърен кабинет с осигурен интернет достъп. 

Предварителната подготовка на учителя е свързана с цялостно планиране на обучението и кон-
струиране на дистанционен курс – обмисляне на дейности, избор на web2.0 инструмент, който да 
отговаря най-точно на потребностите на задачите и да съдейства най-пълно за реализиране на по-
ставените цели, подготовка на дидактически материали или избор от вече съществуващи такива. 
Повечето материали в един такъв проект са електронни. За съжаление, готовите ресурси не винаги 
отговарят на потребностите на обучението, някои от тях изискват лицензионно право, а свобод-
но разпространените са със съмнително качество. Това изправя учителят пред предизвикателство-
то, ако не може да намери подходящ ресурс, да го създаде сам. 

За нуждите на е-проекта са използвани авторски презентации направени с PowerPoint Mouse 
Mischief. За дистанционния курс – разработени от автора работни листа, създадени с MSWord, как-
то и обучителни филми за работа в платформата на Moodle, направени с Screencast-o-Matic. Филми-
те са обединени в плейлист в YouTube, така че да могат да се намират лесно. За съхранение на остана-
лите материали е използван SkyDrive на Hotmail. Изборът на поща не е случаен, а се обосновава с голя-
мото пространство, което предлага за свободно съхранение Microsoft Live Mail – 25 ГБ, факта, че по-
вечето от участващите ученици имат регистрирани имейли в @dgklaz.net и възможността за съв-
местна работа в група.

Курсът започва с два присъствени урока. В първият час, учителят въвежда учениците в същ-
ността на проекта, предстоящите дейности и обучения. Прави се регистрация на учениците в 
Мoodle и те се присъединяват към курса. Разглеждат го. Правят първи опити за писане на коментар 
във форум и дискутират, като използват чат. 

Вторият час, е посветен на реализирането на зад.1 от първи етап. Тя е свързана със създаване на 
природна характеристика на гр. Божурище. Използва се работен лист, в който учениците попълват 
пропуснати думи и изрази, дописват информация, демонстрират умения за ориентиране в географ-
ска карта. В технологично отношение, задачата изисква умения свързани с теглене и съхранение на 
файл от интернет, умения за редактиране и запазване на промени в текстов документ, умения за 
работа с електронна поща. Тя изгражда умения за споделяне на документи, познаване на инструмен-
тите за хипервръзка и вмъкване на препратка в коментар или публикация. Изпълнението на тази за-
дача става в присъствен час, защото усвояването на алгоритъма е в основата за работа на остана-
лите три задачи, които ще се изпълнят дистанционно. Те са свързани с попълване на работни листа:

  Природна характеристика и местоположение на гр. Божурище
Задача: Попълнете пропуснатите думи в текста. Отбележете местоположението на гр. Божу-

рище върху картата и очертайте приблизителните граници на нашата община.
  Историята на гр. Божурище.

Задача: Подреди абзаците в текста според хронологията на събитията.
  Виртуална разходка.

Задача: Напиши имената на сградите и обектите над фотографиите в презентацията. Оформи 
я по свой вкус. 

  Видни личности
Задача: Подреди портретите на видните съграждани до текстовото поле, в което се разказва за 

тях.
Всички материали се качват в личните SkyDrive пространства на учениците, а след това се спо-

делят, чрез хипервръзка във форума „Аз познавам своя град“. Последната, пета задача, изисква учени-
ците да направят списък с най-добрите материали, като класират работите на съучениците си и 
обосноват своя избор. В края на етапа, учителят класира работите получили най-много гласове на 
одобрение.

Вторият етап също започва с присъствен урок. В него учителят дава оценка на работа през пър-
вия етап и въвежда учениците в същността на задачите в предстоящия етап. Изясняват се поня-
тия като блог, публикация, коментар. Учениците дискутират разликата между форум и блог. По-
ставя им се задачата да напишат съчинение за родното селище. Припомнят се съществените беле-
зи на художествения текст и конструкцията на съчинението. Прочита се образец. Прави се проб-
на публикация с подходящо художествено оформление. Втората задача от втория етап е свързана с 
писане на коментар. Учениците трябва да изкажат мнение за съчиненията на своите съученици. Да 
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отговорят на въпроси, зададени към техните публикации, да аргументират мненията си и евенту-
ално да отстояват позиции. Етапът завършва с оценка на учителя за работата на учениците и обя-
вяване на най-добрите работи.

Третият етап е свързан със систематизиране на материалите, създадени в първи и втори етап, 
и „внасянето“ им в wiki. Създаденият продукт е електронна книга за родния край. Наричаме я кни-
га, а не енциклопедия, тъй като в нея има и художествени творби, а не само научен текст.Ученици-
те трябва да съставят съдържание на уикито, да помислят за оформление на страниците и да ка-
чат материалите. Първият час е присъствен. В него се подготвя съдържанието и се обсъжда изгледа 
на страниците. Избират се редактори. Работата се довършва у дома. 

Проектът завършва с присъствен урок, в който учителят прави оценка на работа на участни-
ците, провежда се интервю и учениците попълват стандартизирана анкета. Раздават се сертифи-
кати за участие. В този час, преподавателят показва „истинското“ wiki, в което ще бъдат „изнесе-
ни“ всички създадени от учениците материали. Съобщава, че проектът ще продължи и следващата 
година с целия клас. Ролята на обучените ученици е да подпомагат съучениците си при изготвянето 
на материалите и да администрират електронната книга. Това са стъпки в посока гарантиране ус-
тойчивостта на проекта.

Е-проектът „Божурчета разказват за Божурище“ се намира на уеб адрес: http://knigabrb.wikispaces.
com/. Родителите на участниците създадоха Facebook общност „Божурчета за Божурище“, с надеж-
дата да се отзоват повече граждани, институции и организации, които да споделят интересни фа-
кти или документи от миналото и настоящето на нашия район и да помогнат за обогатяване на съ-
държанието на е-книгата. В е-книгата освен материали за гр. Божурище са публикувани всички дидак-
тически материали, използвани в проекта. Те са събрани и класифицирани в бележник: http://www.face-
book.com/EknigaBrB. Той съдържа, пълно описание на е-курса, план-конспекти на уроци от присъстве-
ните часове, презентации, работни листа, планиране, цели и задачи, анкети, снимков материал.

Обработката на данните, събрани чрез анкетния метод, показват, че Web2.0 инструментите не 
затрудняват учениците от начален етап. Те ги намират за полезни и категорично смятат, че под-
помагат обучението им. Най-голяма полза от тях, виждат във възможността да общуват по-пълно-
ценно, да обменят и споделят информация, знания, мнения навсякъде и по всяко време. Категорични 
са, че този обмен подпомага самоподготовка им и ги мотивира да работят по-старателно и задъл-
бочено. По време на курса, най-трудно за тях е било ориентирането в платформата на Moodle, за-
това те посочват, че много полезни са им били присъствените уроци. Последното показва, че в нача-
лен етап не е удачно използването на дистанционното обучение в „чист вид“. Най-ефективна е сме-
сената форма, която включва присъствени урочни дейности и дистанционно обучение. В дистан-
ционната работа, учениците често са търсели помощ от родителите, което ги приобщава и пра-
ви съпричастни към целите и задачите на проекта. Всички участници категорично отговорят, че 
след проведеното обучение са по-уверени в работата си с компютър и по-ориентирани в Интернет 
пространството. Съвместяването на традиционните форми на обучение с електронно базирани 
такива, съдейства за подобряване на преподаването и ученето, за постигане на по-добри резултати 
при формирането на ключови компетенции у учениците и дава възможност на учителя да организи-
ра бърза рефлексия върху постигнатото, което му позволява да планира по-успешно следващите пе-
дагогически интервенции.[Пейчева-Форсайт Р. и др., Ръководство за редизайн на традиционно обу-
чение в електронно (Адаптация на модел PREEL), София, Даниела Убенова, 2011г]

Темите по локална история са полезни както за учениците, така и за техните родители. Те раз-
виват у учениците чувство за родова принадлежност и краеведски умения. Помагат им по-лесно да 
се ориентират в историческите събития, да осъзнаят по-ясно тяхната същност и роля за развити-
ето на обществото. Използването на дигиталните технологии улеснява изследователската рабо-
та, стимулира и мотивира участието на учениците, тъй като резултатът бързо достига до широ-
ка публика и дава бърза обратна връзка между авторите и читателите. 

Е-проектът, „Божурчета разказват за Божурище“, постигна своите цели и изпълни напълно по-
ставените си задачи. Той дори ги „надскочи“, като се превърна в кауза, зад която застанаха родите-
лите на учениците и към която се присъединиха институции и организации. Привлече вниманието 
не само на гражданите на гр. Божурище, но и на жители от други градове, дори на български гражда-
ни живеещи в чужбина. Той ще продължи да се развива и през следващата учебна година, като разши-
ри своя диапазон на дейности. Планирани са походи до населени места и природни местности, изслед-
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вания свързани с биоразнообразието на района, Еко инициативи, срещи с видни личности или техни-
те наследници, както и участие в кауза свързана с опазване и съхранение на културното и историче-
ското наследство на община Божурище. Всичко това учениците ще отразят в своята е-книга, пре-
чупвайки го през детския си мироглед и светоусещане, като създадат един интересен продукт – на-
правен от деца за деца.

Литература:
1.  Пейчева-Форсайт Р. и др., Ръководство за редизайн на традиционно обучение в електронно 

(Адаптация на модел PREEL), София, Даниела Убенова, 2011 г.
2.  http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod4/Klyuchovite-kompetentnosti-i.html
3.  http://www.web20erc.eu/node/1
4.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
5.  http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

Росица Александрова 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Габровница, обл. Монтана

ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ В РОДНИЯ КРАЙ

Българският фолклор е любима тема за мен и затова започнах да работя по нея отдавна. С течение на 
годините установих, че и децата от началния етап на образование с интерес и особен ентусиазъм участ-
ват в организирането и провеждането на обичаи и празници, свързани с бита на българите. С всяка изми-
нала година те стават все по-активни и все по-инициативни. В съвременното забързано ежедневие особе-
но важно е децата да знаят своята история, oбичаите и традициите на своя народ. Поради тази причина 
от най-ранна възраст трябва да се работи по тази тема и училището не бива да е безучастно. Проектно-
ориентираното обучение е подходящ начин за обучение, възпитание, формиране на компетенции за раз-
личните празници и обичаи, характерни за бита на хората от село Габровница.

Работата по проект е интерактивен метод за по-интересно и достъпно получаване и формира-
не на знания и умения от учениците. Проявата на творчество, разчупването на познатите учебни 
рамки, създаването на новаторски учебни материали, не е само естетическа и образователна проява, 
но също така създава нова учебна атмосфера в училище.

Учениците изявяват себе си по различен начин – чрез рисунки, чрез драматизация, чрез разказва-
не, чрез работа на компютър. Тези допълнителни занимания обогатяват учениците и им доставят 
удоволствие. Проектът насърчава самостоятелната работа на учениците, както и сътрудничест-
вото помежду им. Подобрява отношенията между тях в класа, развива другарство, приятелство и 
взаимопомощ.

Проектът се преръща в празник, в който учениците обучават ученици. А учителите получават 
удовлетворение от добре свършена работа, при която инициативата идва от самите деца. Идеята 
за проекта възниква в час по роден край с първокласниците, в който се изучават годишните време-
на. Учителят, провеждайки беседа за отделните сезони, установява, че децата проявяват особен ин-
терс към обичаите, свързани с различните празници от народния календар. Констатира, че някои де-
ца имат познания и интерес към традициите на хората от родния край, които са характерни за от-
делните празници. Идеята идва спонтанно: да сформираме екипи, които да проучат зимните праз-
ници и да разкажат пред децата за тях. Това силно мотивира учениците и те приемат предизвика-
телството да потърсят материали, за да научат повече за зимните празници. Темата предизвиква 
интереса на съвременните деца. Всяка задача е изпълнена с желание и ентусиазъм.  Работата им за-
почва с планиране и реализиране на образователен проект, който да включва албум с рисунки на те-
ма „Зимни празници“, табло с матриали от Интернет и снимки „Зимните празници в Габровница“, 
албум с изработените от децата апликации с различни материали на тема „Рибки“, посветен на Ни-
кулден, „Коледна книжка“, карнавални маски за участие в обичая, свързан с Васильовден, коледни кар-
тички и сурвачки. Работата по проекта завършва с обобщителен урок на тема „Зимните празници 
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в родния край“, който се превръща в истински празник с много гости – родители, учители, ученици 
от други класове.

 Интересното и новаторското при работата по проекта се изразява в това, че децата сами от-
криват и създават образователни материали, които могат да се използват и от останалите уче-
ници, както в четвърти, така и във втори и трети клас в часовете по роден край, околен свят, чо-
векът и природата и час на класа.

 Целта на проекта е чрез проучвателна, събирателна и организаторска дейност по проекта да се 
стимулират и активизират първокласниците за запознаване със зимните празници, които по тра-
диция се празнуват в родния край. Запознаване с народните традиции, свързани с тези празници. 
Провеждане на обобщителен Коледен урок, изработване на албумчета и табло на зимните празници 
в Габровница.

Целта се реализира чрез следните задачи:
1.  Учениците от 4 клас да се запознаят със зимните празници и обичаите, свързани с тях.
2.  Да се стимулира желанието на учениците за допълнително четене на литература.
3.  Да се научат учениците да работят в екип.
4.  Да се изграждат умения за самостоятелно ориентиране и откриване на необходими матери-

али в Интернет.
5.  Да се изграждат умения за дискусии и разговори между учениците на теми, свързани с празни-

ците и обичаите на българите.
6.  Да получат начални уменията си за работа с текстов редактор – Microsoft Office Word.
7.  Да получат начални знания и за работа с Microsoft Office Pawer Point и умения за изработване 

на елементарна презентация.
Работата по проекта преминава през три етапа – организационен, оперативен, продуктивен, в 

които се реализират следните дейности:
1.  Разделяне на учениците в екипи за извършване на определени задачи.
2.  Разпределяне на задачите.
3.  Откриване на материали чрез разговори с възрастни хора от селото.
4.  Изработване на сценарий и подготовка за обобщителен урок „Зимните празници в родния 

край“.
5.  Изработване на табло с материали „Зимните празници в Габровница“.
6.  Изработване на рисунки с молив и на компютър.
7.  Изработване на карнавална маска
8.  Създаване на електронна папка с рисунките на учениците.
9.  Изработване на албум с апликации на рибки с различни материали.
10. Работа в „Коледната книжка“.
11. Изработване на албум с рисунки на зимните празници
12. Изработване на презентации от децата за празниците.
Работата по проекта започва с разпределянето на учениците в екипи. Поставят се примерни за-

дачи, по които да работят и се предлага учениците сами да сформират екипите и да решат по кои 
задачи ще им бъде интересно и приятно да работят. 

Чрез дейностите в оперативния етап се реализират поставените задачи – проучвателна дей-
ност, систематизиране на информацията, създаване на електронни и хартиени продукти. 

В продуктивния етап учениците представят своята работа, учат се да демонстрират и защи-
тават собствените си идеи. 

За реализацията на проекта е осигурена следната технологична обезпеченост:
  Достъп до компютърна зала – 10 компютъра, работещи с операционна система Windows XP и 

инсталиран софтуерен пакет Microsoft Office – Word 2003 и с Office Power Point 2003, Интернет.
  Принтер, скенер, цифров фотоапарат. 

Работата по подобни проекти провокира любознателността на децата, приобщава ги към тра-
дициите, учи ги да работят в екип, дава им възможност за позитивна изява. Работила съм по няколко 
проекта с мои ученици и знам, че натовареността и отдадеността на учителя е безкрайна, но удо-
влетворението след обобщителния урок е с нищо незаменимо изживяване.

Контактът на децата с народното творчество дава възможност за изразяване на мисли, чувства, 
отношения, възможност за изява, за приобщаване към националните и общочовешките ценности. 
Проектната работа допринася за повишаване мотивацията на децата да посещават училище, защото 
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са ангажирани с дейности, които харесват. На децата им е приятно да участват в тях. Чрез участи-
ето им в проект за изучаване и възстановяване на българските обичаи и традиции се развиват различ-
ни техни умения и способности. Стимулира се детската инициатива и самодейност. Създава се траен 
интерес към българския фолклор. В тези дейности децата имат свобода на своя избор и участват абсо-
лютно доброволно, затова проектната работа играе особено важна роля в целия учебно-възпитателен 
процес. Нейните възпитателни и образователни функции постигат възпитаване на интерес и норми 
на поведение у учениците. Те допринасят за обществената значимост на всяко дете.

За успешната реализация на проекта сa необходими eнтусиазмът и желанието на учениците, 
подкрепени и умело ръководени от учителя. Чувството за отговорност и голямото желание на уче-
ниците да се представят добре, допринасят за качествена реализация. Помощта и съдействието на 
родителите при работата по проекти решава редица педагогически и общественозначими проблеми. 

Литература:
1.  Папанчева Р., Кр. Димитрова. Използване на екипната работа при интегриране на техноло-

гиите в началното училище. СУ „Св. Кл. Охридски“, В Сб. доклади на Петата Есенна Научна 
Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна педагогика „Приемственост и перс-
пективи в развитието на педагогическата теория и практика“, С. 2007.

2.  Папанчева Р., Кр. Димитрова, Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обуче-
ние в началното училище, В Сб. доклади на 5-та национална работна среща „ИКТ в началното 
училище“, Слънчев бряг, 2008.

3.  Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии на учене. Веда-Словена – 
ЖГ, София, 2001.

4.  Йорданова,Л. Пръски от извора, София
5.  Намерански, Н. Празниците на българина, 1993

Йорданка Първанова
СОУ „Любен Каравелов“, гр. Димитровград

УЧА, ДОКАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАМ ИЛИ ... ЗАБАВЛЯВАМ СЕ, ДОКАТО УЧА

21. век е векът на технологиите. Те навлизат все повече в нашето общество и ние ставаме все по-зависими от 
тях. Технологиите вече не са лукс, а необходимост – телефони, интернет, мр4 и др. Децата ни израстват с тях 
и ги приемат за даденост. Добрите стари книжки остават на заден план, изместени от филмираните приказки, 
YouTube и виртуалното общуване. Децата използват „шльокавица“ в sms-ите, във форумите, в чатовете. На мо-
да излизат кратките и безмислени съобщения и постепенно се губи умението за ясен и точен изказ; губи се въобра-
жението, умението да се мечтае. Реших да използвам часовете по ФКРУ (формиране на комуникативно-речевите 
умения) и ЗИП ИТ, за да развия умението на децата да фантазират свободно, да се изразяват без притеснения, да 
уважават чуждото мнение, както и да създават свои собствени текстове по дадена тема.

Кои са ключовите фактори, които спомогнаха реализирането на проекта?
Учениците, с които участвам в проекта са в 3 клас. Не съм техен класен ръководител, а водя само 

часовете по български език и литература и ЗИП ИТ. Тъй като съм за първа година с този клас, исках да 
привлека децата на своя страна. Желанието ми беше те да ми се доверят, да ми повярват, за да мо-
жем да работим заедно и ученето за тях да бъде не по задължение, а по желание.

Дейностите, които съвместно ще реализираме, включват учебните часове не само по ФКРУ, но и 
по български език и литература; съчиняване, обсъждане, беседи по различни въпроси; в часовете по ЗИП 
ИТ – изработване на рисунки, търсене на изображения, изработване на клипове по поставени теми.

Дейности и задачи от реализирането на проекта:
1. В часовете по литература: 
  свободно обсъждане на различни теми, засегнати в учебното съдържание;
  децата да не се притесняват да изразяват своето мнение и да се учат да го защитават;
  да проявяват толерантност към мнения, които не съвпадат с тяхното;
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  да умеят в писмен вид да изложат своята позиция.
2. В часовете по български език – запознаване с българската граматика (съобразно ДОИ за 3.клас).
3. В часовете по ФКРУ :
  развиване на умения за преразказване на чужд текст (сбит и подробен преразказ);
  развиване на умения за създаване на собствен текст (по дадено начало, по даден край или по да-

дена тема);
  запознаване с правилата за създаване на собствен текст; правопис и пунктуация.

4. В часовете по ЗИП ИТ:
  запознаване с програмите Paint, MS Word, MS Power Point, Windows Movie Maker.

5. Задачи за учениците: 
  Рисунка на тема: „Замъкът на джуджето“ (смесена техника). В часовете по ЗИП ИТ децата да 

потърсят в интернет подходящи изображения на замък, които след това да използват в сво-
ите рисунки.

  Създаване на съчинение на тема: „Замъкът на джуджето“ (обсъждане в часовете по Извънклас-
но четене).

  Създаване на клип на тема: „Замъкът на джуджето“.
  Състезание по ЗИП ИТ: въвеждане на кратък текст в MS Word за бързо и вярно писане на бъл-

гарски език.

Предизвикателства при реализирането на проекта
Предизвикателствата са в чисто емоционален план. Колкото са децата, толкова могат да бъдат 

и съчиненията. Т.е. при преразказване на чужд текст се стъпва на дадена основа и се следва логиката 
на текста. Когато се съчинява собствен текст, децата имат свободата да избират и герои, и сю-
жетна линия. Те са авторите.

Най-важното при реализацията на проекта
Най-важно при реализирането на проекта е създаването на доверие между учителя и децата. Ед-

ва тогава може да се създаде истинска мотивация за сериозен поглед към учебния процес. Часовете по 
български език и литература могат да бъдат изпълнени с творчески заряд и децата да се почувстват 
в свои води, давайки полет на своето въображение.

Как измервам успеха си (ключови индикатори)
Убедена съм в успеха на тази идея, защото вече забелязвам искриците в очите на децата, когато 

влизам в часовете по български език и литература. Всички идват редовно с написани домашни, защо-
то имат желанието да ме зарадват с красиво изписани тетрадки. Успехът на класа по български език 
е Много добър (5), което е показател за успеваемостта на малките ученици.

Използвам груповата работа в различни часове – Извънкласно четене, Формиране на комуника-
тивно-речевите умения, ЗИП ИТ.

Какво научих по време на реализирането на проекта
Приятелството е ключова дума при търсене на успеха. Спокойната атмосфера в класа е една от 

предпоставките за провеждането на един чудесен час, изпълнен с творчество и красота.

Какво бих посъветвала учителите, които искат за последват моя пример
Възпитаването на любов към собствения език, както и уважението към кирилицата стоят като цел 

пред всеки учител по български език и литература. Бих се радвала, ако моята идея е полезна на някого.

Допълнително информация: 
www.itkaravelovci.webnode.com
В сайта на класа са публикувани съчинения на учениците, снимки на техните рисунки и клипове.
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 1НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
2ОУ „Васил Левски“, гр. Чирпан

КОМПЮТЪР В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА

Главната цел на проекта „Компютър в нужда се познава“ е обогатяване знанията на учениците чрез 
ИКТ в тематични области от различни учебни предмети по интересен и забавен начин. В статията се 
описва реализацията на I-ви модул „Фолклорните области в България“. Ученици от Бургас и Чирпан се 
сприятеляват, учат заедно, търсят информация, обменят идеи, творят, съхраняват завещаното от де-
дите ни.

От няколко години в двете училищата в Бургас и Чирпан се работи по методиката на „Модел за 
проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите“. Устано-
ви се, че това създава по-ефективна среда за учене и дава възможност на учителя да отработва пове-
че задачи едновременно. Работата с информационни технологии действа мотивиращо на ученици-
те, насочва идеите им, създава разнообразие в дейностите за обучение.

Акцентира се на:
  Интердисциплинарния подход;
  Екипната работа;
  Информационните технологии в помощ на изследователските и творческите задачи;
  Приобщаване на родителите.

През тази учебна година се реализира първият модул от проекта „Фолклорните области в Бълга-
рия“ с третокласници от Бургас и четвъртокласници от Чирпан. 

Целта му е опознаване и съхраняване на завещаното от дедите ни.
Задачи:
  Да се разширят знанията на учениците за българските традиции и обичаи;
  Подробно да се запознаят с характерните особености на фолклора в родния край;
  Да се формират и затвърдят умения за ориентиране в Интернет и откриване на необходими 

материали;
  Да се развие творческото мислене у учениците;
  Да общуват с връстници от други области чрез разнообразни информационни средства;
  Да се приобщят родителите и по-възрастните членове на семействата.

Проектът се осъществява в три етапа – организационен, оперативен и продуктивен.
Организационният етап включва запознаване на учениците със същността, целите и задачите на 

проекта. Това се осъществява в час на класа. Обсъждат се и възможностите за помощ от семейства-
та. Установява се, че има роднини-певци и музиканти и много баби и дядовци, които живеят на село. 
Учениците получават задача, при гостуване при тях, да проведат разговори за традициите и обичаи-
те, които и до днес почти във всяко село се почитат и празнуват. Споделеното от възрастните да се 
запише в проектната тетрадка и в следващ час да се предостави на вниманието на съучениците. Чрез 
презентация „Фолклорните области в България“ се въвежда темата. Класовете се разделят на екипи 
и получават следващите си задачи. Всеки екип ще събира информация за определена фолклорна област 
от Интернет и от членове на семействата. Учителят дава насоки за съдържанието на информация-
та: песенно богатство; народни танци; носии; обичаи и обреди, характерни за съответната област.

Оперативният етап е 5 учебни часа, в които се реализират разнообразни дейности: 
  Представя се събраната информация:

Основен източник за информация се оказва, че е Интернет. Много родители се включват в из-
дирването и събирането на материалите. Предоставят снимки и клипове от семейни екскурзии, бъл-
гарски традиции и обичаи, които се почитат в дома. Учениците с гордост споделят за своите ба-
би, които са лазарували, за дядовци – коледари и кукери, за своите наблюдения при гостуване на се-
ло. С голямо вълнение говорят за Коледа, Цветница, Лазаровден и Великден, за ястията, в приготвя-
нето, на които и те участват.А едва ли някой може да ги надприказва, когато се заговори за кукери 
и нестинари. 
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  С характерните особености на Тракийска и Странджанска фолклорни области се запознават 
подробно:

  Географско положение на областта;
  Природни забележителности и защитени обекти;
  Разучават типични песни и танци;
  Традиции и обичаи;
  Характерни народни инструменти;
  Бродират с мама и баба шевици;

Презентации и филми за Тракия и Странджа подготвят и учителите и  учениците. В тях нами-
рат място снимките от семейни и училищни екскурзии и лагери. Споделят се собствени впечатле-
ния и преживявания. Спомнят си разходката с лодка по река Ропотамо, разцъфтелите водни лилии, 
красивия странджански бряг, наблюдаван от корабче в морето, разнообразието от птици в мест-
ността Пода, огнения танц на нестинарите в село Фазаново, Тракийската гробница, чирпанският 
манастир „Св. Атанасий“ – най-старият манастир в Европа и много други красиви кътчета и мес-
та с древна култура.

  Богатата информация за традициите и обичаите в родния край се разглежда в час по човек и 
общество и в час на класа. Един от екипите в Бургас представя нестинарството с презента-
ция. За пролетните игри Филек разказват и избират една от тях, за да я разучат и покажат на 
приятелите си в Чирпан. А там учениците издирват лазарски наричания, събират необходи-
мия реквизит и подготвят възстановка на Лазарския обичай по Чирпански. Бабите на децата 
донасят софра, трикраки столчета, глинени съдове, газена лампа, тъкани черги, бродирани въз-
главници плетени покривки, шити терлици, сукмани, ризи, престилки и много други, скъпи за 
тях неща, изработени от тях самите или завещани им от техните предци.

  Запознават се с българските народни носии чрез презентация и компютърна образователна иг-
ра „Носии“ на Сирма медия. Играта предизвиква голям интерес. Учениците разглеждат носии 
от всички фолклорни области в България, с влачене ги поставят по местата им, при верен от-
говор чуват народна мелодия, специфична за съответната област, изпълнена с характерен за 
нея народен музикален инструмент или емблематична народна песен. Посещават образовате-
лен концерт за народните носии и музикалните инструменти в Младежки културен център 
Бургас. Красотата и богатсвото на цветове и форми, на звук и движения предизвиква изклю-
чително емоционално преживяване за учениците.

  В час по изобразително изкуство се разглеждат различни шевици от картини, табла, от ав-
тентична народна носия и от носии от фонда на училището като вниманието им се насочва 
към основните елементи на носията и мотивите на шевиците.Учениците откриват типич-
ните мотиви: растителни и животински, човешки фигури, геометрични орнаменти и изра-
ботват в екипите проекти на шевици;
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  В час по музика учениците разучават:
  В Чирпан – лазарски песни „Лаленце се люлее“, „Ой, Лазаре“, „До две се люлки люлеят“;
  В Бургас – Химна на Странджа „Ясен месец веч изгрява“ с караоке и песента „Кальо порта-

льо“, с която изпълняват една от пролетните игри Филек, характерни за Странджанска област;
  Представят събраната информация за народните музикални инструменти. И в двете 

фолклорни области най-често използвани са кавал, гайда, гъдулка, тъпан. Чрез презентация с 
MicrosoftMouseMischief се актуализират знанията от първи и втори клас. Слушат инструмен-
тални произведения и разпознават тембъра на инструментите;

  В час по хореография се подготвят:
  Танци, типични за Тракийската област: ръченица и право тракийско хоро;
  Буенек за лазарския обичай;
  Кальо портальо – една от пролетните странджански игри Филек;
  Нестинарски танц.

Продуктивният етап се провежда като празник за учениците. Работата на класовете от Бур-
гас и Чирпан се представя чрез видео-конферентна връзка. 

Екипите в Бургас правят презентации („Гласовете на Странджа“, „Нестинарство“, „Пролет-
ни игри Филек“, „Обреден хляб“, „Химн на Странджа“), плетат и бродират характерен за стран-
джанската носия бод, 
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замесват тесто и украсяват обреден хляб,

танцуват, пеят, пресъздават уникалните за областа обичаи Пролетни игри Филек и Нестинарство.

Гайдар от СОУ „Димчо Дебелянов“ – училище с разширено изучаване на музика допринася за праз-
ничното настроение.

В Чирпан се реализират следните дейности:
Екипът на художниците апликира и рисува тракийска шевица в готова мрежа;

Екипът на танцьорите изпълнява тракийско право хоро и ръченица;

Баба на едно от децата, певица във фолклорен състав към читалището в града, изпълнява тракий-
ска народна песен;

В часа участва и гъдуларят Танко Драгийски, лауреат на много конкурси. Игривите мелодии, из-
пълнени от него правят атмосферата по-емоционална, а напевната – превръща класната стая в рав-
но тракийско поле; 
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Възстановката на обичая „Лазаруване“ учениците изпълняват с радост. Момичетата пеят, тан-
цуват, наричат, а усмивките им греят и стоплят сърцата на учители и родители, помогнали им да 
преживеят това.

Изработените презентации и апликации децата си разменят по електронните си пощи.

Изводи:
Проектно-ориентираното обучение съдейства за:
  Повишаване мотивацията за учене;
  Познавателното развитие на учениците;
  Развитие на изследователски, организационни и творчески умения;
  Приобщаване на родителите.

Интегрирането на технологиите:
  Дава възможност да се получават знания по забавен начин;
  Правят ученето емоционално.

Всяко ново знание е търсено, обмислено, преживяно, разбрано, споделено с приятели.

Литература:
1.  Papancheva, R., Kr. Dimitrova, Technologies Integrated Projekt-oriented learning in the Primari School, 

Praga, 2010.
2.  Папанчева, Р., Кр. Димитрова, Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обуче-

ние в началното училище, В Сб. доклади на 5-ша национална работна среща „ИКТ в началното 
училище“, Слънчев бряг, 2008.

3.  Комплект Образователни игри по учебната методика на Иглика Ангелова, Сирма медия.
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Милена Райнова Фотева
СОУ „Никола Вапцаров“, гр. Айтос 

„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ ИЛИ „ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ“ В ТАКА 
НАРЕЧЕНАТА ЗАНИМАЛНЯ

Интересни ли са заниманията по интереси в така наречената занималння?
„Заниманията по интереси“ са част от дейностите в режима на занималнята. Споделям своя опит 

да ги превърна в „интересни занимания“ за учениците. Активната и целенасочена работа по тематични 
учебни проекти и използването на технологията „Mouse Mischief – един компютър, много мишки“ се оказ-
ват добър начин за осмисляне и качествено оползотворяване на времето след изпълнение на домашните ра-
боти и същевременно за създаване нов облик на занималнята като място за допълнителна, надграждаща 
и забавна работа за учениците. 

Така наречената занималня, с официално име Полуинтернатна група (ПИГ), често е възприемана 
като място за изоставащи ученици, чиято единствена цел е написването/преписването на домаш-
ните за следващия учебен ден. Нерядко дори колеги-учители гледат на възпитателя като на „вто-
ро качество“ учител – само „изпълнител“ на възложените от „преподавателя“ задачи. За щастие ръ-
ководството на СОУ „Н. Вапцаров“, Айтос приветства интересните и иновативни подходи и идеи, 
предоставя добри условия за тяхното реализиране. 

Моята ПИГ е сборна, съставена от 26 четвъртокласника от две паралелки. Училището е средищ-
но и в него учат деца от 7 населени места. С малки изключения почти всички ученици в занималня-
та са с майчин турски език и слабовладеещи български език. Това обстоятелство в голяма степен за-
труднява нормалното протичане на учебния процес. Освен езиковата бариера между тях има и дру-
ги различия – религиозни, културни, битови. 

Прецених, че проектната работа е добър начин за осмисляне и запълване на времето, предвидено 
за занимания по интереси след изпълнение на домашните работи, и същевременно за създаване на нов 
облик на занималнята като място за допълнителна, надграждаща и забавна работа за учениците. В 
условията на целодневно обучение занималнята придобива все по-голямо значение като начин за ор-
ганизиране свободното време на учениците.

Наистина в групата има деца, които са с проблеми в обучението. Поради това те не са включва-
ни в класни, извънкласни и училищни мероприятия; не са им възлагани задачи, различни от домашна 
работа. Необходимо бе да задържа не само тяхното внимание и интерес, но и да намеря начин да ги 
подтикна към творческа дейност и изява. За това спомогнаха замислените и осъществени два крат-
косрочни учебни проекта – „Разказваме за Айтос“ и „Коледа в Европа“, както и използването на тех-
нологията „Mouse Mischief – един компютър, много мишки“.

За проектите 
Те са разработени и изпълнени изцяло според предложения Модел на интердисциплинарно проект-

но-ориентирано обучение в началното училище. Учениците възприеха идеята отначало с притесне-
ние и страх дали ще се справят с възложените задачи. За тях това бе нова и непозната дейност. Най-
голяма трудност създаде неумението им да обработват информация на компютър, тъй като в учи-
лището не се изучават информационни технологии в начален етап. Необходимо бе да отделим време 
и за усвояване на такива умения. Дейностите по проектите бяха реализирани в три етапа: органи-
зационен, оперативен и продуктивен.

Първият проект „Разказваме за Айтос“ бе посветен на празника на града, стартира на 1 октом-
ври и бе представен на 25 октомври. Вторият проект „Коледа в Европа“ предизвика особен интерес 
и желание за работа поради спецификата на темата и настроението, което създава празникът. Той 
стартира на 1 декември и бе представен на 22 декември.

За проектната работа учениците бяха разделени на 4 екипа, избраха лидери, получиха и разпреде-
лиха помежду си задачите. Посещаваха няколко пъти компютърен кабинет, разучаваха песни за Ко-
леда, проведоха анкети сред съученици, изработиха постери, презентации, брошури. Представител-
ните презентации и брошурата бяха сглобени и оформени от учителя. За своята работа ученици-
те бяха възнаградени с грамоти. 
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Нов момент в проектната работа е съчетаването Ӝ с технологията „Mouse Mischief – един ком-
пютър, много мишки“. Така бяха осъществени две викторини с публиката при представянето на 
проектите. По този начин и гостите станаха част от представлението.

От работата по двата проекта могат да се направят следните изводи: 
Учениците се научиха да преодоляват различията си в интерес на екипната работа. Активизира-

ха своите творчески възможности за изява в различни области: рисуване, пеене, рецитиране. Усвоиха 
нови умения за работа с компютър и вече не го възприемат само като една скъпа и модерна играчка. 
Вложиха старание и усилия да подобрят езиковата и речевата култура, подобриха правописа и кра-
снописа си. Преодоляха първоначалния си страх и срамежливост от публично представяне. 

За „Mouse Mischief – един компютър, много мишки“.
Тази непозната доскоро технология промени виждането за използването на компютъра в учебния 

процес. Първоначалният въпрос беше: приложима ли е тя в условията на полуинтернатната група? 
Оказа се, че занималнята също предоставя добри възможности за това. Mouse Mischief намери успеш-
но приложение:

  За актуализиране на знанията по всички учебни предмети – сполучливо може да се използва в на-
чалото на часовете за самоподготовка.

  За обобщение или подготовка за предстоящи самостоятелни работи – при съгласуваност с 
учителите, преподаващи съответните учебни предмети.

  За организиране на състезания и викторини в часовете за занимания по интереси след приключ-
ването на самоподготовката.

За целта разработих няколко „урока“ по различни учебни предмети и варианти за състезания и 
викторини. Някои от тях са включени в електронната книга на учителя, създадена от Сдружение 
„Образование и технологии“. 

 От използването на Mouse Mischief в ПИГ могат да се направят следните изводи:
Учениците посещават занималнята не само по задължение, но и с очакване за нови изненади, пре-

дизвикателства и емоции. Часовете за „занимания по интереси“ се превърнаха в часове за „интерес-
ни занимания“. В условията на целодневно обучение може да се твърди, че занималнята не е само за 
„слабаци“, а освен подготовката на уроците може да предложи и пълноценни занимания за свободно-
то време на учениците.

Литература:
1.  Papancheva, R., Kr. Dimitrova, Technologies Integrated Projekt-oriented learning in the Primari School, 

Praga, 2010.
2.  Папанчева, Р., Кр. Димитрова, Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано 

обучение в началното училище, В Сб. доклади на 5-ша национална работна среща „ИКТ 
в началното училище“, Слънчев бряг, 2008.

Красимира Спасова – Анастасова
ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил

ЗВЕЗДЕН ОТКРИВАТЕЛ

Представено е разработването и осъществяването на проекта Клуб по астрономия „Звезден откри-
вател“. Целта ни е да положим основата и да събудим любознателността на малките ученици върху из-
браната тема, което ще формира нагласи за научно мислене и образование, удовлетвореност и личностно 
развитие. Да провокираме у тях откривателски дух, креативност, аналитичност, наблюдателност, кои-
то разширяват научния кръгозор, изграждат позитивно мислене, ефективно уплътняват свободното вре-
ме на учениците, развиват творческите идеи на децата, сплотяват екипите и спомагат за приобщаване 
на още деца към проекта.

Избрахме това име, защото ....
Поради няколко основни причини:
Първата е, че то е достъпно и разбираемо за учениците! 
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Втората е, че избраното име се явява подходящ мост към съзнанието на учениците на отправе-
ното от нас послание, което ще ги вдъхнови да мислят научно. 

Третата е, че името провокира откривателски способности и любознателност, което от своя 
страна задейства „механизма“ за получаване на знание върху избраната тема. 

И четвъртата е, че имаме едно чудесно въведение към съдържанието на подготвената от нас 
презентация, което кара всеки един от нас да отправи поглед към звездите и привлечен от магиче-
ската им красота да въздъхне възхитен.

  От хиляди години назад във времето хората се взират в звездното небе и си задават въпроси. 
  И вече няколко столетия телескопите ни дават отговори – и пораждат нови въпроси. 
  Започва приключение в Космоса. Вълнуващо и незабравимо пътешествие сред планети, звезди 

и галактики все по навътре във Вселената. От изпепеляващото Слънце до скования в лед Плу-
тон. Елате с нас...

Какво искаме да направим?
Основната цел е да разкрием пред учениците истинската картина на света, който наблюдаван 

от Земята изглежда спокоен, като че ли застинал в моментна снимка, такъв какъвто те го познават! 
Свят, който ще надхвърли многократно въображението им, изпълнен с динамични процеси. Сред 
открилите се пред тях огромни мащаби, потопени в извънземна красота и мистичност, учениците 
ще се докоснат до Вселената и нейните тайни. Всичко това ще провокира в тях хиляди въпроси, 
намирането на отговора им ще поражда нови. Всеки верен отговор или откритие ще ги доближава 
все повече до „Сътворението“, екзистенциалния въпрос, който вълнува човечеството от векове 
наред, но същевременно да отправят поглед и към бъдещето на Земята, както и всички останали 
небесни тела в галактиката „Млечен път“, а и далеч извън нея.

Целите, които си поставяме с проекта са:
  Да задържим интереса на учениците за максимално дълъг период от време върху темата на 

проекта.
  Да положим основата и събудим любознателността им върху избраната тема, което ще фор-

мира нагласи за научно мислене и обучение, удовлетвореност и личностно развитие.
  Да провокираме у тях откривателски дух, креативност и инстинкти, които са полезни за из-

граждане на позитивно мислене и цялостната им благоприятна реализация в живота.
Смятаме, че е важно да осъществим идеята си, 
защото информацията заложена в проекта е основата за всички останали познати науки. Най-

голямото нещо, което се изучава е Вселената! Най- малкото нещо, което се изучава е същото – ато-
ма с неговия протон и неутрон. Познаването на Космоса ни дава отговорите за произхода ни в ис-
торически план, защото няма по-древна история от тази. Възможност едновременно да се върнем в 
миналото или да погледнем в обозримото бъдеще. Космоса е поле за изява, което очаква своите от-
криватели и стремежа за опознаването му е приоритет за всички развити страни на Земята. Еже-
дневно за това се финансират внушителни проекти на организации, като НАСА, с цел опознаване на 
открития Космос. Ето за това смятаме, че образователната система и държавата ни изостават 
чувствително в тази насока и проекта ни ще се опита в определена степен да компенсира макар и ло-
кално този проблем.

Как ще го направим? Какви дейности ще извършим?
Ще разпределим дейностите в няколко основни етапа, които ще подпомогнат успешното 

реализиране на проекта и ще положим основите на Клуб по астрономия „Звезден откривател“:
1. В организационния етап учителят въвежда учениците в темата на проекта. Избират се екипи 

и се определят отговорниците им за изпълнението на творческите задачи. Отварят се плико-
вете от отговорниците на екипите с поставени изследователски задачи.

2. В оперативния етап ще осъществим посещение на Роженската обсерватория и планетариума 
в гр. Смолян. В планетариума ще видим интересна демонстрация на звездното небе със специ-
ален проекционен апарат, а в обсерваторията ще можем да наблюдаваме звездите и планети-
те с телескопи и да се запознаем със съоръженията и постиженията за изследване на темата, 
която ни вълнува. Ще изработим постер на тема „Необятния Космос“ и макет на „Слънчево-
то семейство“.

  Работа по изследователските задачи:
  Създаване на информационна база по темата „Нощното небе“. 
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  Моята рисунка на тема „Космос“.
  Съчинение „Какво ми разказа моят гост от Марс“.
  Пресъздаване на Слънчевата система върху творчески изработена книжка.
  Календар „Да надникнем в Космос“ за 2012 година.
  Създаване на костюми за представянето на проекта. 
  Избиране на Слънце, звезда, планети и космонавт, които ще потопят публиката в краси-

вото и завладяващо пътешествие сред звездите.
  Създаване на информационна база по темата „Слава на кюстендилска земя“.
  Пресъздаване на съзвездията върху макет „Звездна карта на северното полукълбо“ и пози-

циониране на съзвездията Голяма мечка и Малка мечка през различните сезони. Усвояване на уме-
ния за определяне посоките на света по Полярната звезда.

  Изработка на кръстословица и подготвяне на научен материал за Слънчевата система, 
който ще бъде поднесен в атрактивен вид на други деца от училището с цел привличането на 
нови членове към клуб „Звезден откривател“. 

  Противодействие на агресията между децата в училище, чрез разширяване и сплотяване 
на екипите. Всеки нов член ще трябва да направи ракета по зададена инструкция, а най-краси-
вите ще бъдат присъединени. 

Всичко това провокира творческите идеи на учениците в периода на подготовката на този 
етап от проекта и има силен морален и възпитателен ефект върху тях. Обогатява познанията им за 
Слънчевата система и има силно заразен ентусиазъм за включване и на други деца към тяхната идея. 

  Продуктивен етап. Разработване, организация и провеждане на публичното представяне на 
резултата от работата по проекта, като се изтъкнат уменията на учениците в областта 
на изобразителното и приложното изкуство, информационните технологии, както и да пока-
жат своите оригинални научни и творчески идеи.

За какво време ще осъществим идеята си?
Времето, необходимо за осъществяването на нашата идея е от месец януари до края на месец 

май. Всички ученици, участници в клуба по астрономия, ще продължат да осъществяват своите 
наблюдения на нощното небе и след приключването на проекта, защото всеки ученик ще си води 
тетрадка на звездите с тяхната промяна през различните сезони, за да изучава и открива съзвездията.

Кой ще участва в проекта?
В проекта ще участват ученици от 3 и 4 клас, проявяващи интерес към необятния космос и же-

лаещи да създадат клуб по астрономия „Звезден откривател“ в своето училище.
Консултант при изготвяне на необходимите материали и ръководител на проекта е Красими-

ра Спасова.
Партньори на проекта ще бъдат: 
  Елка Кръстева – директор на училището, осигуряваща зала за представяне на проекта и 

средства за изработването на календар за 2012 г. на тема „Да надникнем в Космос“. 
  Класните ръководители на четвърти клас: Анелия Михайлова, Любка Нейкова и Светлана 

Страхилова. 
  Родители,осигуряващи средства за закупуване на необходимите материали и изготвяне на 

облеклата на учениците.
Какви средства са необходими?
  цветна хартия, картон, фолио, цветен принтер за изработване на табла и макети.
  плат, тюл, прежда, текстилна боя за изработване облеклото на учениците, представящи 

Слънцето, планетите, звезди, космонавт. 
  фотоапарат, компютър, мултимедиен проектор.

Как ще разберем дали нашият проект е успешен?
Ще разберем, че проектът е успешен по:
  интереса, който нашите съученици проявяват към разработването на проекта.
  ефективно уплътняване на свободното ни време.
  насърчаване на изследователската дейност и детската любознателност.
  разширяване на научния кръгозор на учениците чрез развитие на наблюдателност, 

аналитичност, любов към природата и заразителен ентусиазъм.
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Стефан Крумов Стефанов
СОУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, Русе

ПРОЕКТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ ОТ „ИГРИТЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА“

Представя се работата по проект „Игрите на поколенията“.От месец ноември 2010 до февруари 
2011, в продължение на 15 учебни часа четвъртокласници от две училища – русенското СОУЕЕ „Свети 
Константин-Кирил Философ“ и от московското ГОУ СОШ №1825 – работят по едно и също проучване. Те 
изследват игрите на предишните поколения – на своите майки, бащи, баби и дядовци и пишат съчинения 
за това, представят някои играчки, посещават музейна сбирка и се запознават с книга, описваща над сто 
игри от 50 – 80-те години на миналия век. Резултатите от проучването са оформени в електронна книга, 
а отделните му етапи са документирани в кратък филм. Децата предлагат десет забравени игри, които 
са интересни за играене и в днешно време.

Идеята за проекта възниква като резултат от търсения на свързващи точки между деца от 
България и Русия по повод съвместна проектно-изследователска работа. Реализирането му се осъ-
ществява по време н а часовете по СИП Информационни технологии, Български език и литература, 
Час на класа, Физическо възпитание и спорт. Разполага се с компютри в компютърния кабинет, лап-
топ и проектор в класната стая. Част от работата по проекта се реализира от учениците от до-
машните им компютри. 

Поставяне на темата
Началото на проучването се поставя с представянето на темата за игрите от миналото. Оконча-

телното Ӝ формулиране е на самите четвъртокласници. Това е тема, която е интересна и за учениците, 
и за техните родители. Открива се прекрасна възможност възрастните да разкажат за игрите, които 
са играли като малки, а четвъртокласниците да преразкажат това, което са чули, да изпробват забраве-
ните игри и да представят съчиненията и игрите, които са научили пред по-широка публика. Ако проуч-
ването се сравни с работата на московските четвъртокласници, може да се открият игри, които имат 
подобни правила и се играят по сходен начин. Учениците от България биха могли да открият общи връз-
ки между игрите и играчките, които и с които са играли децата през 30–80-те години на ХХ век. Те мо-
гат да дообогатят първоначалната си представа за Русия и да използват възможността за контакт с 
техни връстници като носители на руския език с цел подпомагане на чуждоезиковото обучение в пети 
клас. Междувременно в сайта на началния курс „Детски клуб СОУЕЕ“ (http://kids.souee.org/), в раздела „Про-
екти“ бяха създадени страници на проекта с негово представяне и полезно съдържание, което подпомага 
развиването на проектно-изследователската работа. Там има още препратки към блогове, сайтове или 
форуми, където се обсъждат игрите от миналото, представят се клипове, които показват как са изглеж-
дали първите компютърни игри, има емулатори на осембитови компютри, чрез които могат да се игра-
ят компютърни игри от края на 80-те години на ХХ век. Показва се съдържанието на диафилми.

Обсъждане на дейността по темата 
При обсъждането на темата се търсят начини за успешното завършване на проекта. Децата, 

работещи основно по него, определят как си представят да изглежда крайния резултат, какво да се 
предприеме за постигане на целите. След това те участват в интернет-конференция с ученици от 
училището в Москва, като се запознават и споделят идеите си относно проучването. Учениците 
решават да поговорят с родителите си за игрите, които са играли и играчките, които са имали, да 
запишат разказите им и да оформят електронна книга и филм за това.

Разговор с родителите 
През почивните си дни учениците разговарят с родителите си за игрите и играчките от мина-

лото и описват разказите си в съчинения. Те питат родителите си за тяхното детство – за играч-
ките, които са имали, за игрите, които са играли. Учениците търсят прилики и разлики в начина на 
живот в миналото и сега.
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Писане и публикуване на съчинения
Разказите на родителите се преразказват от децата. Друг вариант на работа при реализиране 

на подобен проект е да се създаде каталог с играчки и игри от миналото. За да се реализира това, 
на ръка или онлайн се попълва формуляр с наименованието на играта, броя на участниците в нея, 
основните Ӝ правила, чертае се схема или се прилагат снимки. По подобен начин би могло да се създаде 
и виртуален музей със стари играчки – детето снима играчката, описва какъв е нейният произход, 
някаква случка с нея, кои са играли с нея…

След проверка на написаните съчинения, учениците ги въвеждат самостоятелно в 
уебстраниците на проекта. Това става в рамките на един учебен час от компютърния кабинет на 
училището, където работят в екип от двама. При необходимост работата може да продължи и 
от домашните компютри. Ако се използват работни листи, то те могат да се препишат направо 
в текстообработваща програма или да се използват онлайн формуляри, които се попълват направо 
от уебстраницата на проекта.

Посещение в музей
По време на работата по проекта в Музея на градския бит в Русе се представя експозиция, свър-

зана с играчките от миналия век. Разглеждайки експонатите и общувайки с екскурзовода учениците 
оформят по-ясно представите си за игрите, които са играли предишните поколения. Търсят прили-
ки и отлики с днешните игри и игрите от миналото. Правят се снимки.

Издирване на стари играчки
Четвъртокласниците издирват стари играчки и ги представят пред съучениците си. Някои от 

играчките са заснети, за да се покажат в сайта на проекта или във филм.

Проучване на сайт и книга
Учениците проучват сайта „Нашето детство“ (http://detstvoto.net/), където има описания на 

случки, снимки на играчки и предмети отпреди 30-35 години. Интерес представлява и книгата „Иг-
рите на нашето детство“ на проф. Кирил Аладжов, където са описани игри на децата от второто 
половина на ХХ век. 

Оформяне на електронна книга и книга с описание на игри
Оформянето на събраните текстове, снимки и рисунки се осъществява от 3-4 деца чрез MS Word. 

От съчиненията на родителите и от книгата „Игритe на нашето детство“ се избират десет игри, 
които са забравени и е интересно да се възстановят. 

Игрите са, за да се играят
В часовете по физическа култура и спорт учениците се запознават с правилата на някои от иг-

рите и започват да ги играят.

Монтаж на филмче
Филмът описва основните етапи при работа по проекта, работата в класната стая, в компю-

търния кабинет, посещението в музея, представянето на играчките, възстановката на игрите. За 
създаване на филма учениците подготвят свой сценарий, в който обобщават със свои думи това, ко-
ето са правили по проекта.

Представяне на резултатите
Резултатите от проучванията са представени в поддържащия го сайт. Там се публикуват 

видеоклипове и електронната книга, достъпни са съчиненията и снимките, които са правени. По този 
начин ясно се вижда как изглежда цялостния проект – от неговото начало до самия му край. Ученици 
самостоятелно създадоха свой паралелен сайт на проекта. Резултатите от проекта са разгласени в 
онлайн общността „Начално образование“ и във Facebook. Учениците оформят хартиена книжка с 
описания на десет стари игри, които могат да се играят и днес.

Работата по този проект позволява да се направят връзки между различни учебни предмети:
  Български език и литература – учениците четат книгата „Игрите на нашето детство“ на 

проф. Аладжов, пишат съчинения, синтезират в заключителен текст това, което са проучили. 
  Човек и общество – влизат в ролята на проучватели, които събират сведения от родителите 

си за живота им като деца в миналия век. 
  Информационни технологии – умения за търсене на информация, за работа с браузър в Интернет, 
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за въвеждане, форматиране и редактиране на текст в онлайн текстовия редактор на сайта, 
в оформянето на документ с текст и изображения във файл на MS Word, в обединяването на 
няколко клипчета и снимки във видеофилм с Windows Live Movie Maker.

  Изобразително изкуство – графично оформление на книжките, рисунки на игри и играчки. 
  Физическа култура и спорт – разучаване и играене на стари игри.

Като резултат от работата може да се посочи, че децата откриват общи теми за разговор 
в семейството, родителите си спомнят за детството, което са имали, а четвъртокласниците 
успяват да съпоставят начина на живот в миналото и сега, да открият какви промени са настъпили 
и кое се е съхранило. Електронната книга и видеофилмът се разпространяват в Интернет. 
Четвъртокласниците са доволни, че филмът им е в YouTube, че това което правят е важно. Повишава 
се компетентността на учениците за работа с компютър, за създаване на съвместни онлайн 
публикации. Опитът се сподели в интернет-общността „Начално образование“ (http://bglog.net/na-
chobrazovanie/44259), което допринася за обогатяване на общия педагогически опит на колегията.

Marina Vasileva, Dobri Jovevski
Macedonia

GRANDMA’S GAMES

The overall aim of the project is to achieve a set of learning goals of the national curriculum through tradition-
al children gaming. This is one way of bridging the new IT generation with old traditional and enriched values of our 
predecessors. Our goal is to recognize the meaning of the game as a great transfer knowledge tool and as a form of per-
sonal development cycle of our kids. Through the study of grandmother’s games to build a communication bridge be-
tween pupils from different regions, to overcome „the negative sides of passive cyber games“ and to bring back to life the 
old playing games with creative use of technology. 

The children nowadays do not know how to play with their friends at the yard, they have never heard of tra-
ditional children’s games and this often leads to their preference to watch TV or play computer games which 
mostly provoke the aggressive emotions towards bad behaviour. They have more online friends than real one 
with whom they can talk, play and build the childhood. The difference we brought was that we use computers 
as a tool for learning while grandma’s games as a working method. This project is a cultural journey of tradi-
tional symbols and authentic values with new teaching methods which develops a unique approach of the life-
long learning. 

Our goal is to recognize the meaning of the game as a great transfer knowledge tool and as a form of person-
al development of our kids. Moreover, this kind of games had a positive effect on children’s mental, emotional and 
social development; all of them played carelessly, equally and together without prejudice to their weight and intel-
ligence. They were followed by the motto „Hey Look, I can do it“ (this was a saying of Shaip the most obese kid in 
one of our classes). The game has no language; it is universal and understandable for all children. The grandma’s 
games we implemented as a learning technique where the students through paying-moving-memorizing-repro-
ducing-interacting-competing and creating products (scores, rules, figures, combinatory, etc) develop sharp sens-
es that result to critical and creative thinking.

The planning and origin of the project At our parental council meetings, as one of the main parents’ concern 
emphasized that their kids most of their time spent in front of PCs. So, in this way we start developing our idea to 
animate our students by bringing them play and learn outside in the school yard and in meanwhile use the IT as a 
tool for communication and learning. The difference we brought was that we used computers as a tool for learning 
while grandma’s games as a working method. Moreover, the idea came as well from our daily self-reflection (first 
as parents and then as teachers) that our kids more and more have online friends than real one to whom they can 
talk, play and build the childhood. The grandma’s games are a holistic approach while working with the students 
at this age, all of this in correlation with the curricula. The impact of the games in comparison to the nowadays ac-
cess of advanced technology enables more ecological and healthier patterns of child development.

The curriculum context of the project The project activities, in line with the curriculum, enabled students to 
develop interest in the use of native language as the primary means of communication, learned about artistic ex-
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pression, get known with old tradition as the most characteristic feature of the national identity. While collecting 
the grandma’s games through the survey questionnaires they developed listening, writing, communication and 
comprehensive skills. They enhanced the oral expression while telling the games to their student peers via video-
conference classes. In n addition, students apply the standard linguistics norms (phonetic, morphological, syn-
tactic, lexical, and spelling). In the Art classes, students developed their sense of color, line, forms in open space; 
broadened art literacy through illustration of the games; developed their creative abilities and acquired experience 
for unity in composition; gained new technology skills like draw in MS Paint. Mathematical concepts were adjust-
ed according to the cognitive developing skills and abilities of the students. For example, the game DAMA (La-
dy) is correlated with other subjects and develops perception ability (particularly visual and tactic ), orientation in 
space and time, process thinking, ability to analyze, synthesize, abstractions and generalization as in deciding the 
next steps in the game or solving specific problems. Concerning the curriculum, the games offer an opportunity to 
encourage affective and motor development, enhance self-esteem, develop perseverance/responsibility, accuracy 
and work habits. Students collected, classified, compared, present and interpret data. The logic thinking of games 
strengthen the behavior and competitive skills amongst students.

The technology context A mixture of MS applications and tools used: designing and reporting research/
interview survey (MS word and Excel); illustration of Grandma’s games drawing in MS Paint; writing the games 
rules in MS Word; presenting the games using MS Power Point; exchange of collected information in between 
schools via Windows Live MSN (@live account and videoconference); programming a robot Pippin; video 
recording and processing the games played in the school yard with Movie Maker; publishing the calendar and 
poster with 12 grandma’s games using MS Publisher ; presenting the games pictures using Auto Collage and 
Photo Synth; and a final Grandmas’ games portfolio published in MS One Note. Some of technologies like Movie 
Maker, Win Live videoconference, MS One Note, Publisher were introduced for the first time to this age group 
students and that is why we organized the students’ mentorship groups who were in charge of performing the set 
of activities by use of those technologies and then transfer the knowledge to other students.

The project management
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Ивайло Старибратов, директор 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

БЪДЕЩЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив е една от първите ма-
тематически гимназии в страната. От учебната 1974/75г. участието на наши възпитаници в меж-
дународни състезания с националния отбор по математика става традиционно. Така се поставят 
здравите основи на гимназията, която в продължение на 40 години отстоява и доказва името си 
между средните специализирани учебни заведения в страната. По време на цялото си съществува-
не гимназията се наложи като новатор при въвеждане на до бри практики в образованието, като въ-
веждането на компютрите в обучението в средното образование (1982), създаване на изчислителен 
център в средно училище (1983), осъществяване на първата видеоконферентна връзка (1983), първи-
ят компютърно базиран урок (1983), начало на интензивно изучаване на чужд език (1987)...

През последените пет години колективът и ръководството на гимназията се включва актив-
но в разработване и участие в различни проекти. Реализирани са проекти към ДАМС (Държавна аген-
ция за младежта и спорта), НА ЦРЧР (Национална агенция „Център за развитие на човешките ресур-
си“), МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустроиство), ДАИТС (Държавна аген-
ция за информационни технологии и съобщения), ЕСФ (Европейски структурни фондове), МОМН 
(Министерство на образованието, младежта и науката), НПО (Неправителствени организации). 
По-конкретно, осъществените проекти са: „Оптимизация на вътрешната структура на учили-
щето“ (2008), „МЕЦАНАС“ (2008/2009), „Да направим училището привлекателно за младите хора“ 
(2008/2009), „Иновации в ИТ“ (2007), „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност(2008), „Да направим училището привлекателно за учениците“ (2007); по извънклас-
ни дейности: школи по информатика, ИТ, физика (2007/2008); Международна олимпиада по физика 
(2008), стипендии на изявени ученици (2008); повишаване на квалификацията на учители и учени-
ци(2008); летни ученически стажове(2008, 2009, 2010), финансиране на спортни секции към гимнази-
ята(2007, 2008); национални програми „С грижа за всеки ученик“ (2010-2011), „Оптимизация на учи-
лищната мрежа“ (мерки – „Изплащания на обезщетения на персонала“, „Без свободен час – замества-
не на отсъстващи учители в училищата“ – 2010/2011 г.), „ЦРЧР“ – учене през целия живот(по про-
грама „Коменски“) и др.

От 2007 година преминахме на делигиран бюджет. Това безспорно е добра политика в образовани-
ето. Но тя поставя и нови предизвикателства пред управлението на учебното заведение. Финанси-
те от държавната субсидия е толкова, колкото да осигури минимума за осъществяване на образова-
телен процес. За да се наложи като училище, осигуряващо добра и разностранна среда за развитие на 
таланти, са необходими както добри преподаватели, които да работят мотивирано, така и сред-
ства за оборудване на материално-техническата база.

Финансовите средства необходими за развитието на училището в бъдеще ще са разпределят 
както следва: 55-60% от държавната субсидия, 30% от проекти и поне 10% собствени приходи. Този 
модел се използва и в повечето европейски страни. Тук ще посоча и какво е предимството от реали-
зиране на тези проекти и този начин на финансиране.

В този смисъл, важна стъпка в развитието на училището е и новият начин на разпределение на 
тези средства – по схемата 60% ФРЗ, 20% МТБ и 20% техническо и технологично обновление.

Гимназията ни се насочва активно да отговори на очакванията на българското обществото, ка-
то работи за:

  търсене на промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния 
процес;

  широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната общност 
и в нейното укрепване и развитие при безусловна публичност за състоянието и промените в 
нея;

  хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения.



475

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Фиг.1 Оборудване на кабинет по физика

В отговор на очакванията от образованието ОМГ „Акад. К. Попов“ трябва да се справи с нови 
предизвикателства, като:

  повишаване на качеството и на ефективността на образованието и обучението;
   ориентиране на образователния процес на всички нива на обучение към развитие на потен-

циала на ученика – инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и 
придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите;

  постигане равенство на шансовете;
  подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно разви-

тие на детето през целия му живот;
  насърчаване към обучение през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване;
  промяна в статуса на учителя и осигуряване на спокойствие и ред в учебния час и в училище;
  създаване и развитие на широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към 

училището и учителите и в подкрепа на образователните промени.

фиг. 2 Компютърни кабинети
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В съвременната образователна система се оказва, че:
  Целта на обучението е развитието на автономна личност.
  Водещ е процесът на учене и „пътуването“ към знанието.
  Ученикът е в центъра на обучението.
  Ролята на учителя – медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимули-

ращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на промяната.
  Ролята на ученика – активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ.
  Акцентът е върху „знанията как...“ и „умението да..“.
  Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично мислещи, работещи екипно в 

групи.
  Характерът/духът на урочната работа се изразява в сътрудничество, партньорство, търсе-

не, любознателност, подкрепа, насочване, откриване.
  Уроците са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие и ра-

бота.
  Грешките – има ги, за да се поучаваме от тях.
  Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка.
  Училищният ред – договорен, споделен, приет в диалог и съгласие.
  Възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за принадлежност, „ов-

ластена“ автономна личност.

В нашето училище през настоящето и бъдещето
УЧИТЕЛЯТ:
  поставя ученика в центъра образователния процес; 
  отчита ролята на семейството, с което работи съвместно за развиването на индивидуални-

те потребности на ученика. 
  стреми се към активно включването на учениците в процеса на учене;
  не приема, че ДОИ трябва да имат минимум и максимум, че всичко трябва да се разглежда един-

ствено и само в училище;
  счита, че трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета си, като 

се съобразява с възможностите на класа (групата);
  не приема, че учениците трябва да провеждат обучението си единствено в класната стая;
  разбира, че образованието е отворен процес – учениците трябва да се учат и от преживявани-

ята, от събитията в реалния живот, които са значими за тях.

УЧЕНИКЪТ придобива:
  нагласи за сътрудничество;
  познания за саморазвитие и самоконтрол;
  умения за критическо мислене; 
  предприемчивост и инициативност;
  мотивации за решаване на конфликти; 
  способности за вземане на решения; 
  умелост за работа в екип;
  комуникативна вещина;
  знания да събира и обработва информация;
  нюх за валидиране на информацията в интернет;
  отговорно отношение към ученето и мотивация за учене през целия живот;
  чувство за принадлежност и общностен интегритет.

През 40-те години на своето съществуване ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, е подготви-
ла над 6 000 младежи и девойки, успешно реализирали се във всички сфери на обществения живот в 
страната и чужбина. Всяка година над 97% от завършващите продължават обучението си във висши 
учебни заведения у нас, в Германия, Великобритания, Франция, САЩ и Япония. Голяма част от възпи-
таниците на училището са част от интелектуалния елит, който изгражда облика на съвременна де-
мократична България.

Традициите, впечатляващите постижения и успехи, отговарящото на съвременните стандар-
ти оборудване и проектите за бъдещо развитие утвърждават ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Плов-
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див, като едно от най-авторитетните и привлекателни учебни заведения в страната. Всички, чи-
ято съдба е свързана с неговото минало или настояще, знаят, че завоеванията са плод на чувството 
за принадлежност към училищната общност, на атмосферата на съпричастност, сътрудничество 
и взаимодействие между учители и ученици, на специфичния творчески дух, изразен във всички ас-
пекти на гимназиалния живот.

Вече четири десетилетия този импулсиращ дух владее родното училище и често връща вече по-
расналите му възпитаници в неговата „магична вселена“. Поколенията се менят, но духът – светъл 
и все по-богат – се запазва и поддържа вярата, че бъдещите ученици на ОМГ ще го отстояват и раз-
виват.

Димитрина Тодорова
ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИ (ИТ) РЕШЕНИЯ В 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Съвременното училище е комплексна система, която динамично се развива и не може да си поз-
воли изоставане от техническата революция в съвременния свят. Учителят не винаги успява да бъ-
де енциклопедична личност, но може да бъде индекс към съвременните сложни и динамични структу-
ри. Това налага изграждането на добре работеща логическа мрежа между учители, ученици и родите-
ли чрез внедряване на ИТ технологиите. Съвременната ИТ индустрия предоставя широка гама от 
инструменти, но наличието на финасови рамки поставят бариери пред училището. В България през 
последните пет години по различни проекти училищата получиха техника и софтуерни ресурси. Въ-
просите за тяхното оползотворяване останаха за решаване в ра мките на всяко училище. 

ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас разработи и прилага добре функционираща система за работа в ком-
пютърните кабинети по различни учебни дисциплини и интернет комуникация между учители, уче-
ници и родители. Тази наша практика използва: лицензирани операционни среди предоставени от 
МОМН, обучителни материали от Microsoft IT Academy, програмата на Microsoft LiveEdu, електро-
нен дневник на АдминПро и минимален пакет хостинг и домейн. В следващата част от доклада ще 
ви запознаем с реализираните проекти през последната учебна година, използващи ИТ инструменти.

Реализирани ИТ решения в ГПАЕ „Гео Милев“:
  Изграждане и администриране на компютърните зали и местата за свободен достъп за обуче-

ние;
  Изграждане и администриране на web базирани платформи за нуждите на училището. Създава-

не на ИТ среда за изява на извънкласните форми в училището;
  Обучение на учители и ученици за работа с инструментите в училищната компютърна мре-

жа и ИТ решенията по други проекти;
  Примерна организация на обучението по Информационни технологии в среден курс

На практика един от основните проблеми е функционирането на компютърната мрежа на ед-
но училище. Гимназията разполага с два компютърни кабинета с 30 работни места и учителско мяс-
то оборудвано с проектор и таблет и два малки компютърни кабинета с 15 работни места. Билио-
теката разполага с 10 компютърни места и мрежови принтер. Кабитетът по Изобразително изку-
ство разполага с 4 компютъра и таблети за всяко място. Нашето решение за управление на 106 ком-
пютъра е изграждане на мрежа администрирана от Server 2008 R2, като за всеки ученик и учител е съз-
даден персонален профил. Профилът може да бъде зареждан на всеки компютър в локалната мрежа, 
като името и паролата за достъп са идентични с акаунтите в LiveEdu системата на Microsoft. Цен-
трализираното записване на информация предназначена за потребителите разделени по групи дава 
възможност за достъп до ресурси, т.напр. учениците от IX клас виждат следните папки „Публична 
папка на училището“, където са записани документи, снимки и видео от мероприятията в училище; 
„Публична папка за IX клас“, където имат достъп само до документи касаещи всички девети класо-
ве и мероприятията предназначени за тях; „Персонална папка за всеки потребител“, която съдържа 
информация достъпна за съответният ученик. Учит елите имат достъп до тези папки, ако препода-
ват в съответния клас или са класни ръководители на класа. Това спестява време и ресурси за обмен 
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на информация между учители и ученици. Компютрите в училищната библиотека са част от до-
мейн контролера и учениците могат да работят там в свободното си време. Достъпът до залите е 
свободен в извънучебно време за ученици и учители и работата по проекти и извънкласни дейности 
е ефективен. Можем да добавим, че филтрирането на достъпа до вредно съдържание в Интернет съ-
що е решим в администрирана мрежа. Това е само една добра основа за развитието и прилагането на 
ИТ решения в училище и без нея много от проектите не биха били възможни.

Представянето на училището в Интернет е многофакторен въпрос, който има различни реше-
ния с ИТ инструменти. Нашите решения са продиктувани от практическите необходимости въз-
никнали в процеса на работа.

Един или няколко инструмента за управление на информация за училището и учебния процес е необхо-
димо да използваме? Отговорът е пряко зависим от инвестиционната сума, която училището може 
да си позволи. Приложението на корпоративни ИТ инстументи за съжаление не може да бъде масо-
во приложено в училищата. Решение може да бъде закупуване на минимален пакет хостинг и домейн, 
който да бъде използван за инсталиране на подходящи платформи за управление на съдържание. На-
пример WordPress, Joomla, Mambo и други могат да бъдат използвани за официален сайт на училище-
то. Работата с тях не изискват специални умения и администрацията може да бъде обучена за крат-
ко време да поддържа съдържанието на малък сайт на училището.

Как да организираме електронно обучение паралелно с реалното обучение? Електронното обучение 
изисква решение, което осигурява свобода на учителите да създават съдържание и да комуникират 
с учениците си свободно. Решението може да се реализира с безплатни платформи като MOODLE, 
OPEN-REALTY и др., които не изискват финансов ресурс и могат да бъдат инсталирани на хостин-
га на училището. Свободата на учителите да разработват съдържание, отговарящо на съвременни-
те стандарти повишава интереса на учениците към съответните предмети. През последните три 
години нашите учители управляват самостоятелни сайтове за електронно обучение, където рабо-
тят по конкретно съдържание на учебната дисциплина и по проекти на училището.

Какви ИТ решения за последната година успяхме да реализираме в извънкласните дейности? Извън-
класните дейности са друго направление, което заслужава интерес и позволява творчески решения. 
В ГПАЕ „Гео Милев“ можем да посочим няколко разработени практики:

  Ученическата общност намира различни форми за изяви, нейното развитие премина от изда-
ване на книжен вестник до съвременното решение с профил във Facebook Vestnik. Всички извън-
класни дейности организирани само от ученици се представят в този профил.

  Артклуб „Палитра“ е с дългогодишна практика. Тяхна инициатива е електронното състезание 
„Виртуална пролет 2011“ (arts.gpaeburgas.org) за компютърна рисунка и колаж от първи до два-
надесети клас. В него участваха 154 творби на ученици от цялата страна. Състезанието пре-
мина през следните етапи: публикуване на електронна творба от всеки участник след регис-
трация; онлайн гласуване за награда на публиката; класиране от комисия. Онлайн гласуването 
за наградите на публиката предизвика невероятен интерес и надпреварата беше оспорвана до 
последният ден.

  Състезанието „Geo Milev Flytech 2011“ (elearnig.gpaeburgas.org) e друга ИТ инциатива на учили-
щето подкрепена от Майкрософт България. Състезанието се проведе в реално време и премина 
през следните епапи: решаване на тест, включващ въпроси от Microsoft Digital Literacy; решава-
не на практическа задача по инструкции; създаване на презентация по зададена тема; оценяване 
на презентациите на останалите участници по критерии. За участие се регистрираха 130 уче-
ника от цялата страна. 90 ученика успяха да изпъл нят предварителните условия за участие в 
състезателният ден, а 74 успяха да участват във всички етапи на състезанието.

Свободата да избираш е неотменно право на всеки, а изборът на учителя трябва да бъде отгово-
рен и повлиян единствено от стремежа да даде най-новите знания на своите ученици.

През последната година ГПАЕ „Гео Милев“ работи по проект на МОМН – „Електронен дневник“. 
Нашите конкретни впечатления от четиримесечната ни работа са много добри. Това ИТ решение 
реализирано в мрежа управлявана от домейн контролер ни даде възможност практически от всеки 
компютър в училището или лаптоп на учител да се въвеждат данни за оценки и отсъствия. Обоб-
щени справки и детайли за класа могат да бъдат получавани в реално време от директорите, както 
и достъп на всеки родител до персоналната информация за неговото дете.

Обучението на ученици и учители за работа с различни ИТ инстументи е периодичен процес. 
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Едно от основните направления са съставяне на инструктажи с правилата за работа в училищна-
та компютърна мрежа. Персонализирането на достъпа до операционните среди е решение, което да-
ва възможности и отговорности на потребителите. В н ашето училище обучението на учители-
те е по методически обединения, което дава възможност за предоставяне на електронно съдържа-
ние и софтуер по различните предметни области. Персоналният достъп до съдържанието в локал-
ната мрежа дава възможности за достъп до различни материали от учителите, за споделяне и рабо-
та едновременно върху един и същ документ. Това спестява време и ресурси. Основната комуникация 
извън училище се осъществява с електронна поща и информация публикувана на училищният сайт.

Обучението на учениците се осъществява в часовете по Информационни технологии и работа-
та на учителите по тези предмети е многопосочна. В една посока са правилата за използване на учи-
лищната компютърна мрежа, друга посока е работа в електронните сайтове за електронно обуче-
ние и правила за работа по ИТ решенията в извънкласните форми.

Обучението по Информационни технологии и Информатика в ГПАЕ „Гео Милев“ преминава през 
няколко етапа:

  задължителна подготовка включваща учебни материали от Microsoft ITAcademy и Digital Literacy;
  обучение в свободно избираема подготовка с направление графичен дизайн върху продуктите 

Photoshop и CorelDraw; 
  задължително избираема подготовка включваща Windows7 и Office2010 с обучителни материали 

от IT Academy на ниво Intermediate и Advance, графичен и уеб дизайн. За учениците, желаещи да 
продължат образованието си в ИТ специалности, сме изградили оторизиран ИТ център на Pro-
metric, където те могат да се явяват на сертификационните изпит за професионалните сер-
тификати на Microsoft.

Обучението по ИТ е чрез електронни курсове в платформа MOODLE, където за всяко ниво има 
разработени серия от електронни уроци, практически задачи и тестове. Учениците са разделени на 
групи, като в зависимост от нивото на знания получават достъп до различни по структура учебни 
материали. Организацията на учебния час, както в локалната мрежа, така и в електронната плат-
форма е персонализирана. Предварителната подготовка за часа изисква учителят да е разделил учеб-
ното съдържание на нива и да е разработил инструменти за оценка знанията и уменията за всяко от 
нивата. Постигането на определено ниво от ученика дава възможност да бъдат достъпени следва-
щи учебни ресурси. Всеки ученик получава оценка върху всеки модул за постигнатите практически и 
теоритични знания. Ученикът има достъп до дневник с оценки от всички обучителни уроци, оцен-
ки от тестове, оценки и рецензии на практическите си задачи. Оценяването не се осъществява ви-
наги в учебните часове, но информацията нанесена от учителя се запазва за целия срок на обучение. 

Описаните ИТ решения реализирани в ГПАЕ „Гео Милев“ са резултат от усилена работа през по-
следните три години. Ние се стремим да изграждаме една динамична дигитална среда достъпна за 
учители и ученици, която да направи комуникацията интуитивна и градивна. Приложение на раз-
лични ИТ решения в училището са предизвикателство, но и свобода да обхванеш динамичните про-
цеси, протичащи в образователната сфера. Учебният ден не започва и приключва с биенето на звъне-
ца, той е динамична суперструктура, проектираща се в социалния и личен живот на всички преки и 
непреки участници в него. Няма еднозначни решения за навлизането на ИТ технологиите в тези про-
цеси, но приложението на най-новите технологични достижения трябва да продължи.

Мария Георгиева, Галина Донкова 
54 СОУ „Св. Иван Рилски“, гр. София

54 СОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ХРАМ, СЪДБА, ЕЖЕДНЕВИЕ

54 СОУ „Св. Иван Рилски“ е училище със собствен облик, с богат вътреучилищен живот, симво-
ли, ритуали и традиции в областта на обучението по чужди езици, хуманитарни науки и информа-
ционни технологии.
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Фигура 1. 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, гр. София

Мисията на училището е да осигури качествено образование на европейско ниво за своите уче-
ници; децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за обучение и 
развитие чрез създаване на подкрепяща среда; учителите да имат висока квалификация и мотивация 
за работа в училище; учениците и учителите да участват активно и да намират изява във всички 
области на училищния живот; родителите, обществеността и местната власт да са партньори в 
училищния живот и в управлението на училището.

Фигура 2. Изглед от 54 СОУ

54 СОУ е общообразователно училище с 85-годишна история. Сградата на училището се състои 
от 2 корпуса, свързани помежду си с топла връзка. Корпусът на старата сграда е построен през 1923 
г. В него се е помещавало Основно училище „Христо Ботев“. От 1925 г. училището носи името на Св. 
Иван Рилски. През 1970 г. е построена и новата сграда. За организацията и управлението на работата 
в училището отговаря екипът на административното ръководство – директор, трима помощник-
директори, счетоводител, технически секретар и домакин. В училището има 1260 ученици от 1 до 
12 клас, които се обучават от 85 висококвалифицирани преподаватели. От преподавателския екип 
има автори на учебни помагала, научно-методическа литература за 5 и 6 клас, ЗП и ПП , участници 
в комисии на МОМН и РИО по проблеми на образованието, както и по изработване на учебни про-
грами 9-12 клас, по география и икономика, свят и личност и аспирант към факултета по журналис-
тика на СУ „Св. Климент Охридски“. В училище работят и двама педагогически съветници. 54 СОУ е 
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първото училище в София, което си постави амбициозната задача, всеки учител да създаде свой уеб-
сайт, в който да рекламира себе си и своята работа. Понастоящем активни са 26 уебсайта. Средна-
та брутна работна заплата за педагогическия състав е 746 лв., а за непедагогическия персонал – 454 лв.

 

Фигура 3. Учителска стая 

54 СОУ има действащо училищно настоятелство, регистрирано през 2003 г. Първият компютъ-
рен кабинет в район „Надежда“ е негово дело. Всяка учебна година настоятелството награждава зре-
лостник за отличен успех и издигане престижа на училището, чията кандидатура е гласувана на пе-
дагогически съвет. Днешният му председател, г-жа Д. Стоянова, работи по проект към Национа-
лен дарителски фонд „13 века България“. Тази учебна година училищното настоятелство организира 
лятна занималня за малките ученици. 

54 СОУ разполага с богата материално-техническа база: – 42 модерно оборудвани кабинета; – 4 
компютърни кабинета; – 2 екрана и 2 интерактивни дъски; – 1 консултативен кабинет; – класни-
те стаи разполагат с лаптоп – 40 бр. и проектори – 30 бр.; – специално оборудван кабинет на Учили-
ща „Европа“; – програмата MOUSE MISCHIEF се ползва в 4 класа; – програмата ENVISION се ползва в 1 
клас; – фитнес зала с оформен шахматен кът; – зона за тенис на маса; – спортен комплект от 2 физ-
културни салона и 2 игрища; – логопедичен и лекарски кабинет; – библиотека; – ученически стол и бю-
фет; – изградена достъпна архитектурна среда за деца със СОП-рампа и санитарен възел; – зони с без-
жичен интернет достъп; – охрана и видеонаблюдение; Предстои оформянето на ателие по изобрази-
телно изкуство, кабинет за дейности по интереси и етнокът.

Приемът на ученици за 2011/2012 учебна година е: – за първи клас – 5 паралелки; – прием на ученици 
след завършен VII клас – 2 паралелки чуждоезиков профил с профилиращи предмети английски език, вто-
ри чужд език, български език и литература и и иформационни технологии; – прием на ученици след за-
вършен VIII клас – 1 паралелка с чуждоезиков профил и 1 паралелка с профил технологичен-туризъм.

Фигура 4. Изглед от II етаж, нова сграда
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Гордеем се с постиженията на нашите ученици на олимпиадите по география и икономика, био-
логия и здравно образование, математика, английски език, български език и литература, както и на 
Националното състезание „Знам и мога“ и Европейското математическо състезание „Кенгуру“. Го-
лям успех постигат учениците от 4-тите класове на републиканското състезание между Кеймбри-
дж училищата и на изпитите от НВО. Гордеем се и със Зиеп от ХII-а клас, която е лауреат в конкур-
са „Есе за Левски“.

В 54 СОУ активно работят:
  Литературен клуб, който присъства в публичното пространство с 3 самостоятелни книги;
  Журналистически клуб, който равива медиаторските способности на учениците, издава учи-

лищен вестник „STUDIO 54“ и комуникира с ФЖМК към СУ „Св. Климент Охридски“;
  Спортен клуб „Шампиони“;
  Клуб „Източни култури и японски език“;
  Клуб на WEB-администратора;
  Клуб „Млад огнеборец“;

В нашето училище се провеждат занимания по волейбол, баскетбол, хандбал, гимнастика, бад-
минтон и шахмат. Гордеем се в високите постижения на нашите ученици. На 10.III.2011 г. в НСА 
„В.Левски“ е връчен приз „Учител на годината“ от Столична община и РИО на МОМН за принос в об-
ластта на физическото възпитание и спорта и постигнати високи спортни резултати. За поредна 
година 54 СОУ има наградени учители: П. Александрова, Ал. Александров, Ант. Кръстева и Яна Йор-
данова.

Фигура 5. Витрината на спортната слава
През последните години в нашето училище се провежда детският шахматен турнир „Рицар“, на 

който малките ученици показват завидни умения.
Активно работи и вокалната на група на училището с ръководител Милена Томова. За трета по-

редна година учениците получават медали и грамоти на Националния конкурс „Орфеева дарба“, ди-
пломи на Националния фестивал за църковнославянски песнопения и песни с религиозна тематика, 
плакет и грамота I място от Общинския конкурс за популярна музика.

54 СОУ участва в програма за обмен на учители с Япония, инициирана от Японското посолство 
и Асоциацията за международен културен обмен ICEA- Токио. За поредна година в нашето училище 
се провежда „Празник на японската култура“ – мост между българските и японски традиции и кул-
тура.
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През 2009/2010 учебна година наши колеги взеха участие в Кръгла маса на тема „Приемственост 
между детската градина и I клас“, а тази учебна година 54 СОУ и сдружение „Стратегии и техноло-
гии в образованието“ организира Образователно студио – „Съвременност и традиции в началното 
образование“ – форум, на който учителите споделят добри педагогически практики и иновационни 
техники в обучението. Участници са учители от столични училища, от гр. Благоевград и преподава-
тели от СУ „Св. Климент Охридски“, автори на учебници за 1-4 клас.

Фигура 6. Образователно студио

По традиция всяка учебна година патронният празник се отбелязва с училищен концерт – чака-
но и желано събитие за всички таланти на училището. 

Учениците от 54 СОУ активно участват в благотворителните акции Коледен и Великденски ба-
зар за ученици, учители, родители и приятели на училището. Събраните средства се влагат за пода-
ръци за децата, лишени от родителска грижа.

Фигура 7. Великденски благотворителен базар
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Успешната работа по пректи осъществява привличането на средства за превръщането на 54 
СОУ в модерно и привлекателно място за обучение, възпитание и творчество на нашите деца. До 
този момент училището работило по 36 проекта- по програмата „Коменски“, инициирани от „Уни-
цеф“, в партньорство с фондация „Пандея“, японското посолство и асоциацията за международен 
културен обмен ICEA-Токио. През тази учебна година вниманието на учители и ученици е насочено 
към новите спечелени проекти:

  по програмата „Коменски“ – LANDSCAPES OF EUROPE [“Европейски ландшафти“], с бюджет € 
20 000 и срок месец юни 2012 г.

  IN GREEN AND BLUE ENVIRONMENTAL EDUCATION [Обучение за околната среда „В зелено и 
синьо“], с бюджет € 20 000 и срок месец юни 2012 г.

Фигура 8. Открит урок „Алтернативни източници на енергия“ в III клас

 

Фигура 9. Фоайе

54 СОУ „Св. Иван Рилски“ е училище, което работи активно, за да осигури качествено об-
разование за своите ученици с високо ниво на общообразователната и чуждоезикова подго-
товка в съответствие с европейските стандарти, за да развива интересите и творческите 
способности на децата, да възпитава у тях общочовешки добродетели с оглед успешна жи-
тейска и професионална реализация. 
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Веселина Въжарова, директор
Начално Базово Училище „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас

НБУ – НОВОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ – ДУХОВЕН ХРАМ И ОАЗИС ЗА ДЕЦАТА

За учителите от НБУ новаторството винаги е било истинско предизвикателство, което изисква не-
еднозначни отговори и нестандартни прозрения, свързани с проектирането и осъществяването на обра-
зователния процес в неговите широки измерения. Основната задача, е изграждане на нова образователна 
парадигма, която се изразява в насочване на образованието към индивидуалните потребности на детето, 
с подчертан стремеж към максимално развитие на младата личност. Това вече е осъзната необходимост, 
защото тук се подготвят и бъдещите учители.

Напоследък стана модно да се коментира въпросът какво в същност е училището и какво тряб-
ва да очакваме от него. За много хора вече е ясно, че то не е просто една институция, то трябва да 
е храм, призван да ни отдалечава от невежеството, да ни приближава до познанието, да ни извисява 
към непреходната духовност. В съвременен план, обаче, училището има и други функции. То трябва 
да съгражда младите хора – своите възпитаници, като достойни и можещи личности, като хора, за 
които морал и нравствени ценности не са отживелици, а основни житейски принципи. 

Началното училище е началото – важното начало за всяко дете, което поема към безкрайния ла-
биринт на познанието, към света на творчеството, красотата и изкуството. Именно затова е 
толкова важно началното училище, да бъде място за деца и в същото време да изгражда социални и 
емоционални умения, да въведе детето по достъпен начин в света на науката, да го научи да изразя-
ва своите идеи, да прави избор, да приема и чуждото мнение, да уважава различните възможности, да 
мисли и работи творчески, да се справя с житейските проблеми. 

Хубаво е, че съществува училище, където все пак това се случва, където учителите, учениците 
и родителите са успели да се сработят така добре и да създадат нещо свое и сакрално, което продъл-
жава да живее повече от 30 години, а именно вечният дух на НБУ. А той е наследство. Той е опит и 
традиция. И ако си успял да го допуснеш в сърцето си, то ти си щастливец, защото НБУ е училище-
то, в което не се преподават само знания и умения. Това е училището, в което се срещат миналото, 
което ти помага да погледнеш в бъдещето и едновременно не ти позволява да се загубиш в настоя-
щето. Училището, което ти дава подкрепа, сигурност и вяра. Вяра в себе си, в доброто начало, пре-
доставя шансове за реализация на добрите професионалисти и обещава успешен старт на малките 
ученици в света на познанието, културата и изкуството, училището, което е духовен хрм и оазис 
за децата. Затова НБУ е най-предпочитаното учебно заведение за ученици и родители в Бургас, спо-
ред анкета, проведена от Община Бургас през м. декември 2010 година.

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА БУРГАС
УЧИЛИЩЕТО НА НАЙ-УСПЯВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ
УЧИЛИЩЕТО НА НАЙ-АМБИЦИОЗНИТЕ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИНВЕСТИРАТ В СВОИТЕ ДЕЦА
С КАКВО СМЕ УНИКАЛНИ?
  Единственото начално училище в Община Бургас
  Базово към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас
  Първото екоучилище в Източна Европа;
  Партньор на международни проекти;
  Училище „Звезда“ – едно от 40-те училища в света, избрано за 40–я юбилей на Деня на Земята 

– Вашингтон;
  Най-високи резултати на учениците във външно оценяване
  Предметно обучение от висококвалифицирани специалисти 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
  Висококачествена подготовка на ученици от I до IV клас – най-важните години от детството;
  Модерна и уютна обстановка в класни стаи и помещения за занимания по интереси, близки до 

домашния уют;
  Целодневен режим на обучение, който предлага занимания по интереси, в Игротека-чуднотека 
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„Лъкатниче“ с обособени творчески ателиета и кътове за занимания по интереси;
  Дневен център „Алиса“, който осигурява занимания за децата през ваканционните дни, органи-

зира детски празници и тържества;
   Професионални консултации със специалисти-педагози, с училищен психолог, с логопед и дет-

ски медицински специалист;
  Осигурено здравословно хранене. 

Каква е тайната на успеха?
Може би тя се крие в няколко пункта:
1. Добре работеща система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет-

ност на резултатите, осигурено единство и непрекъснатост на образователно-възпитател-
ния процес. Първоначално зададените ориентири при планирането предопределят пълноцен-
ното реализиране на целите и задачите на НБУ.

2. Образователно-възпитателен процес реализиращ с повишена ефективност, която се дължи 
на професионалната подготовка, компетентност и перманентна квалификация на педагогиче-
ските кадри. Използването на иновационни техники на обучение и възпитание. Подобряване на 
преподаването и ученето чрез ключови компетентности за учене през целия живот.

3. Водеща в училищната политика е мотивацията, ориентирана към успех. Тя поддържа висока 
степен на вяра в собствените възможности и укрепва волевото усилие у ученици и учители.

4. Създаденият подходящ психологически климат на сигурност, емоционална приобщеност, до-
верие, толерантност, оптимизират възможностите за приятелски междуличностни отно-
шения, стабилизират индивидуалния тонус на всяко дете и учител, правят работата продук-
тивна и желана. 

5. Промяна в позицията учител – ученик. Детето е в центъра на педагогическото взаимодейст-
вие. Овладяват се алгоритмите на модели на поведение, като се стимулират актуалните по-
требности на децата от общуване, самоизява, нови впечатления, израстване и успех. 

6. Създадената организация на позитивна класна стая, с център детето, в която то придоби-
ва необходимата сигурност, стабилност и мотивираност в познавателните си търсения. По-
стига надеждни равнища на учебни резултати, засилват се неговата социална активност, ко-
ято му помага да изживява по-пълноценно своите успехи и подхранва желанията му за усъвър-
шенстване и създаване на пълноценни социални контакти. 

7. Ориентиране на преподаването към осигуряване на активно учене, свободна изява и саморе-
ализация на детската личност. Използване на интерактивните образователни технологии, 
разкрепостяващи възможностите на ученика. Стимулиране, насърчаване, подпомагане на мал-
кия ученик, а не формиране.

8. Силата на единна училищна общност. Педагогическият екип вярва в идеята за съвместната 
отговорност на семейството и училището при осигуряване успеха на всяко дете във всички 
области на израстването. Счита семействата за свои партньори и приятели.

9. Взаимодействието с неправителствени организации на международно, национално и местно 
ниво, подпомага разработването на програми и проекти, свързани със създаване на обществен 
механизъм за подпомагане и въвеждане на положителни образователни промени, на гражданско 
образование и възпитание, осмисляне свободното време на децата.

Педагогическият екип при Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ е готов да превърне учи-
лището в център за иновационни промени на българското образование, в стремежа за придобиване на 
европейска идентичност. Амбицията на всички е търсене на нов модел на училището, ориентиран 
към утрешния ден. В него се оглеждат мечтите ни, които вярваме – ще станат реалност. 

В какво се състои идеята за новия образователен модел или как да променим училището, за да 
отговори на промените и предизвикателствата на 21 век?

Новият подход на тенденциите за развитие на българското образование предполага промяна на 
образователните цели, които преди всичко визират демократизация, хуманизация, свобода, стиму-
лиране и устойчиво развитие, нестандртни иновационни технологии на обучение, активно използ-
ване на информационните технологии, ефективна комуникация и общуване, креативно мислене, ре-
шаване на проблеми и сътрудничество, общност. Всичко това и произтичащите от тях основни 
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цели са залегнали в съвместна работа на нашата училищна общност. 
Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище, с поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейности с мотивация за учене през целия живот, с утвръждаване атмос-
фера на уважение и зачитане правата и отговорностите на всички – ученици, учители и родители.

Тази основна цел се декомпозира в следните глобални задачи:
1. Създаване на условия за индивидуално личностно развитие на всеки ученик, според възмож-

ностите му. 
2. Стимулиране в максимална степен на творческото начало на учители и ученици. 
3. Усвояване на печеливши стратегии за справяне с многобройните и разнородни задачи от об-

ществената практика. Търсеният ефект е формиране на ерудирани и социално адаптивни лич-
ности, проявяващи ярко индивидуалната си експресия и способни да работят в партньорство 
с другите.

4. Демонстрация и практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание чрез поста-
вяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. Акцент върху способностите 
за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване. Ученици и учите-
ли – изследователи, експериментатори, творци.

5. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпи-
таник. Равен шанс за всички – адаптация и социализация на децата със специални образовател-
ни потребности.

6. Нашата училищна общност – атмосфера на достойнство и уважение, в която децата възмож-
но най-пълноценно могат да усвояват важните житейски умения.

7.  Лична заинтересованост и мотивация за квалификация и усъвършенстване на учителите с ог-
лед осигуряване на стабилност и конкурентна устойчивост.

8. Креативност и иновация в мениджирането. Директорът – далновиден лидер, с визия за бъде-
щето; мъдър учител; успешен треньор; ценител на оригинално мислене; мотиватор и съвет-
ник; щедър на похвали и обич; фасилитатор на екипното единство и екипните традиции; съ-
зидател на символи на успеха.

 В НБУ са създадени условия за индивидуално личностно развитие на всеки ученик, според въз-
можностите му. Това се реализира чрез проучване и диагностика на всеки ученик. Съхраняване на 
продуктите от неговото творчество в портфолио, чрез което се проследява индивидуалното раз-
витие. Използват се техники и стратегии за мотивиране и пълноценно привличане вниманието на 
учениците, за предизвикване на тяхната любознателност, за доказване на практическата приложи-
мост на знанията и уменията, които се формират. Детето се превръща в създание, заинтересова-
но да открие причините за този свят и неговото собствено място сред другите в обществото. Пе-
риодично се правят социометрични изследвания, анкети, разговорите с ученици, родители и учите-
ли с цел подпомагане процеса на личностното развитие на всяко дете. Специална комисия с председа-
тел училищния психолог е разработила съвременна стратегия и технология за прием на учениците в 
НБУ. С тази задача се реализират онези концептуални пунктове които са свързани с личното самос-
тоятелно мислене на учениците и с осигуряване на конкурентната устойчивост на НБУ. Въвеждане 
на практики от типа: „ Обръщение на училищния психолог“; „Консултации на родителите на бъде-
щите първокласници с училищния психолог и специалисти“; „Предай нататък“ – работа в детските 
градини на методическата група по приемствеността. 

Дейността на Училищния детски парламент се превърна във форум, който разисква сериозни въ-
проси, вълнуващи учениците; форум, където се споделят интересни мнения за организацията и реда 
в училище, поставят се искания, правят се ценни предложения, идеи, които реализираме заедно в на-
шата училищна общност. Чрез Училищния детски парламент децата са активни участници в упра-
влението на училището, в планирането, организирането и реализирането на всички детски инициа-
тиви. Обучават се в стратегии за справяне с проблемни училищни ситуации и решаване на конфли-
кти, управление на собствената ученическа общност. Изучават правата на децата, правилата за ра-
бота в екип, придобиват лидерски умения. С тяхна помощ успешно се провежда деня на ученическо-
то самоуправление. Децата моделират връзки с обществеността: получиха отговор на свое писмо 
от Народното събрание и Общински съвет – Бургас, от авторите на свои учебници, автори на дет-
ски книги. Училищният детски парламент е инициатор на благотворителни кампании „Надежда за 
Хаити“; благотворителни базари; „Най-дългото писмо до Дядо Коледа“; училищният проект „Мал-
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кото голямо четене“ и др. Училищният детски парламент е банка за детски идеи, които карат въз-
растните да се вслушат в гласа на детето.

Всички дейности в НБУ са обвързани със стимулиране в максимална степен на творческото на-
чало на учители и ученици. Креативното мислене може да се открие навсякъде – в уроците по бъл-
гарски език и литература, в решаването на математически задачи и моделиране на житейски ситу-
ации, в спортните забавления, в урока по фантазия и багри, в танца и музикалните интерпретации, 
в детските игри дори...Основната идея е провокиране на детската спонтанност и творческо мисле-
не, провокиране на способността да се мисли многопластово, в търсене на най-правилното решение 
на всеки проблем. Крайният продукт от всички творчески дейности е детето да се чувства значи-
мо и успешно; да провокира детската спонтанност и творческо мислене, да носи радост и удовлет-
ворение от експериментирането. 

Целият образователно-възпитателен процес е проникнат от идеи на творческото нача-
ло и креативно мислене. Иновационна е образователната технология при сформиране и орга-
низиране на групите за СИП и групите за организиране свободното време на учениците. Тя 
се основава на изработена оферта от всеки учител за дейността на своята група по инте-
реси. Идеята за утвърждаване група за СИП е да се формира от проявения интерес от деца-
та и предпочитанието от родителите, провокирани от „рекламата“ на учителя-ръководи-
тел. Обсъждане програмата на групата от родители, ученици и педагога-специалист. Прие-
мане на нови идеи и предложения с цел максимално задоволяване интересите и творческите 
търсения на участниците. Творческият продукт и е крайната цел на заниманията, които 
завършват демонстриране на успеха чрез сценични изяви или продукции, участия в нацио-
нални и международни конкурси, състезания и други образователни форуми.

Успехите на училищната общноста на НБУ се дължат на усвояване на печеливши стратегии 
за справяне с многобройните и разнородни задачи от обществената практика. Търсеният ефект е 
във формирането на ерудирани и социално адаптивни личности, проявяващи ярко индивидуалната 
си експресия и способни да работят в партньорство с другите. Стремежът е да се моделира учеб-
ния процес така, че да имитира в голяма степен социалната действителност и да доказва необходи-
мостта от знанията, уменията и компетентностите за „живия живот“. Демонстрира се на прак-
тика приложимосттта на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна пози-
ция по отношение на знанията. Акцентуване върху способностите за самостоятелното получава-
не на знания и тяхното правилно използване. Ученици и учители са изследователи, експериментато-
ри, творци.

Факт са тенденциите за модернизиране на българско образование в унисон с прогресивните све-
товни претенции за хуманизация и демократизация. Истина е, че промяната трябва да започне от 
самите нас. Това е възможно чрез стимулиране на сомоусъвършнстването на всеки учител. Лична за-
интересованост и мотивация за квалификация и усъвършенстване с оглед осигуряване на стабил-
ност и конкурентна устойчивост. 

Нашата политика е да се предлагат неограничеи възможности за професионално и интелекту-
ално израстване на всеки учител. Целта на квалификационната дейност е да се изградят отноше-
ния на взаимно уважение и доверие, основаващи се на приноса на всеки към модернизацията на обра-
зованието, непрекъснато усъвършенстване на педагогическите компетентности. Всичко тава ста-
ва възможно чрез системна и целенасочена работа за перманентното повишаване квалификацията на 
учителите. Промяната и модернизацията на образованието налага промяна и в технологията за ква-
лификация на педагогическите кадри. Тайната на успеха в НБУ се дължи именно на новата технология 
на квалификация, която включва иновационни методи на работа, нови стратегии и техники за усъ-
вършенстване на методическата компетентност, които включват – взаимодействие, емпатия, ро-
лево моделиране, себепознание, самоусъвършенстване. 

Стратегии, които провокират желанието за непрекъснато усъвършенстване:
  Мотивиране и създаване на интерес.
  Стимулиране на активното учене и активното участие в обучението;
  Работа в екипи;
  Активен обмен на идеи и знания;
  Участие в дискусии и диалог;
  Търсене на информация и обмен на информация;
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  Учене чрез действие. Използване на интерактивни методи на обучение;
  Активно самоусъвършенстване и самооценяване; 
  Прилагане на творческо мислене;
  Самостоятелно превъзмогване на отказа и фрустрацията;
  Стимулиране на ентусиазма и позитивното мислене;
  Използване на голямо разнообразие от форми за квалификация.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност.
2. Извънучилищна квалификационна дейност – ниво ВУЗ, Център за квалификацията на учите-

лите, Фондация „Програма „Стъпка по стъпка“, Програма Сократ, Корпус на мира в България, 
FEEE /Европейска фондация за екологично образование/ и други образователни програми.

3. Самообразование и самоусъвършенстване.
Квалификационните дейности се планират в началото на учебната година от МО и се включват 

в Годишния план за квалификационните дейности на училището. Ежемесечно информация за инициа-
тивите, свързани с квалификацията се изнасят в рубриката „Ние се квалифицираме“ в месечния бю-
летин „Информация в аванс“. 

ФОРМИ
  Проблемни групи „Учители помагат на учители“: 

Това са мобилни групи, които се сформират от учители, които имат да решават общи пробле-
ми, свързани с образователно-възпитателния процес – например преподавателите по български език 
и литература от I – IV клас, преподавателите по математика, музика и т.н. Работата в проблемна-
та група пълноценно се използва за изготвяне на тестове, задачи за самостоятелни работи. В тези 
групи се разработват електронни уроци, презентации, изработване на материали за рубрики в клас-
ната стая, изработване на книжки от по-големите ученици за по-малките, изработване на списъци с 
препоръчителна литература, нагледни материали и др.; друга идея за ползотворната работа е сфор-
мирането на проблемна група от учители, които се нуждаят от консултация с педагогическия съ-
ветник или специалист по възникнали проблеми с ученик от класа, да обогатят уменията си за ра-
бота с родители. Препоръчително е в работата в проблемните групи да се използват разнообразни 
стратегии и форми на работа: дискусии, консилиум, тренинг, делови игри и решаване на казуси.

Една идея, която се превърна в традиция е проблемната група на детските учители, подготвили 
нашите първокласници и преподавателите в I клас. Обикновено тази група се сформира още м. март 
от учителите, които ще приемат първокласници наесен и детските учителки, които обучават де-
ца в подготвителната група. Изработена е специална програма по приемствеността ДГ – I клас, ко-
ято включи работни срещи, посещение на занятия в подготвителната група, участие в родителски 
срещи, съвместно отбелязване на празници, гостуване на ученици и учители в ДГ и на децата в учи-
лище. През месец октомври детските учителки гостуват в I клас, за да наблюдават своите възпи-
таници вече като ученици. Срещите са вълнуващи и за децата и за учителите, които имат възмож-
ност да се порадват на плодовете на своя труд и да направят изводи за бъдещата си работа.

  Тренинги: 
Нова форма на обучение, с използване на интерактивни методи на обучение. Участието в тре-

нинга дава възможност на учителите да обогатят своите методически похвати и да направят обу-
чението по–ефективно, по–достъпно и по–желано за учениците. 

  Практикум
Практикум е друга форма на квалификация: Включва открити уроци, разработка на презента-

ции, електронни урици, на урочни единици, решаване на казуси и участие в делови игри. Участието 
на учителите е доброволно. Хубаво е, че в нашето училище винаги има желаещи да се изявят в плани-
раните инициативи: „Седмица на МО“ „Седмица на добрите педагогически практики“, „Учители по-
магат на учители“, „Седмица на младия учител“,“НБУ – школа за иновации“ – Празници на отворени-
те врати през м. март. Хубаво е, че тези интересни инициативи се превръщат в празник на ориги-
нални идеи, многовариантност и професионално съвършенство. 

  Обмен на идеи чрез участие в международни проекти: 
Обновяването на българското образование трябва да става в синхрон с това в останалите евро-

пейски държави. Международните проекти дават възможност да се обменят знания за различните 
образователни системи, за традиции и културните ценности, за разнообразни и добре работещи съ-
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временни методики, за проблемите в училище и мерките, които се предприемат за решаването. Ра-
ботните срещи, дискусиите и международния обмен на учители и ученици са най- добрата квалифи-
кация за нашите учители. 

  Базова работа: Всяка учебна година се реализирана базова работа със студенти от Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров“, която се изразява над 450 изнесени уроци и около 200 консул-
тирани уроци на студенти при практиката за хоспитиране.

  Директорът – реален поведенчески модел, който демонстрира ефекта от педагогическото са-
моусъвършенстване и квалифициране в условията на конкурентен образователен пазар. Разра-
ботена е модерна квалификационна практика за мотивиране и подкрепа на новоназначените и 
младите учители. Създадени са условия и се осигуряват средства за квалификацията на учите-
лите – ежегоден форум за квалификация на целия колектив. Финансово и научно подпомагане на 
учителите в научна, изследователска или издателска дейност. Утвърди се и се усъвършенства 
традицията за превръщане на НБУ в център за организиране на семинари и срещи, тренинги и 
празници по различни програми. През последните години НБУ се превърне в инициатор и орга-
низатор на национални конкурси – Национален конкурс „Бъдещето на България“, Национален 
конкурс „Аз съм българче“, състезание по английски език.

Друг приоритет на училищната политика е утвърждаване облика на училището и чувството за 
принадлежност към него от всеки възпитаник. Равен шанс за всички – адаптация и социализация на 
децата със специални образователни потребности. Идеята за адаптиране на деца със СОП се реализи-
ра успешно в НБУ много преди това да стане държавна политика. Целенасочено се работи за създава-
не на среда за приобщаване и адаптиране на деца със специални образователни потребности – изграж-
дане на рампа за инвалидни колички, ремонт на санитарните помещения, създаване на кабинета за ре-
хабилитация и кинезитерапия, финансиране на специалните занимания на деца с двигателни пробле-
ми като плуване, езда, рехабилитация и кинезитерапия, занимаия по музика и арттерапия.

Нашата училищна общност – партньорство, в което заедно успяваме повече в името на децата. 
Сътрудничеството: родителска общност – училище е онази неповторима атмосфера на достойн-
ство и уважение, в което децата възможно най-пълноценно могат да усвояват важните житейски 
умения. Ние гледаме на родителите като наши партньори, съидейници, приятели на училището, в 
което расте тяхното дете.

В училище е изградена регистрационна, прогностична и консултативна технология за работа с 
родителите. С решаването на тази задача се осигурява постигане степен на приобщеност на роди-
телите към психолого-педагогическите проблеми на детето – ученик. Особено полезни за родите-
лите са заниманията в „Училище за родители“, Консултативен клуб „Родител“, индивидуални кон-
султации с родители и ученици. За актуалната информираност на родителите се грижи рубриката 
„Нашата училищна общност“. Успехът на това партньорство е безспорно активната работа на на-
шето Училищно настоятелство. Сътрудничеството и единомислието с Училищното настоятел-
ство е фактор за успехите ни през годините. Много от идеите и мечтите ни са вече реалност, други 
са на път да се осъществят. Създадена е организация за участие на децата в много извънкласни фор-
ми, като: компютърно обучение, английски език, модерен балет, тенис, изящна словесност, индиви-
дуално обучение по китара; шах. В училището функционират групи за организиране свободното вре-
ме на учениците, които успешно продължават идеите на целодневния режим и съдействат за финан-
совото подпомагане на училището. Целенасочено се работи за участието на децата в разнообразни 
извънучилищни мероприятия: участие в турнирите по шах, състезания по художествена гимнасти-
ка, плуване. От три години функционира Детски център „Алиса“, който организира детски празни-
ци и осмисля свободното време на учениците през ваканционните дни. Училищното настоятелство 
и падагогическият екип със съдействието на родителите доразвиват тази идея с намерението „Али-
са“ да се разрасне като детски център за забавления и развлечения през цялата година. 

Училищното настоятелство е партньор и съорганизатор на Националния конкурс за изпълне-
ние на клавирна творба на български композитор „Бъдещето на България“ и конкурса „Аз съм българ-
че“. Организира и изцяло финансира Лятна детска академия „Аз съм българче“, където активно тво-
рят, забавляват се отдъхват на морския бряг край Созопол номинираните участници в трите ета-
па на конкурса „Аз съм българче“. Спечелени проекти от Училищното настоятелство обогатяват 
материално-техническата база в училище, финансират квалификацията на педагогическите кадри. 

Активната работата по международни проекти е друга приоритетна задача, реализирана ус-
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пешно в училище. Тази дейност дава необходимата сигурност, стабилност и мотивираност в твор-
ческите търсения на ученици и учители. Постигат се надеждни равнища на учебни резултати, по-
вишава се социалната им активност, която помага да се изживеят по-пълноценно успехите и под-
хранва желанието за самоусъвършенстване и създаване на пълноценни социални контакти. Актив-
но се използват възможностите на e-Twinning за създаване на партньорства, за обмен на информа-
ция и комуникация между училища и институции. Проектите по програмите Сократ, Коменски и 
сътрудничеството с Корпус на мира в България дават невероятния шанс да бъдем пионери в глоба-
лизацията и глобалното учене.

Принос за популярността на училището сред обществеността в Бургас имат различни факто-
ри, но най-вече богатата материална база, с каквато не може да се похвали нито едно училище в Бур-
гас, и не само в нашия град; добрата организация на ОВП, новите образователни технологии, а мо-
же би на първо място – професионализма на педагогически колектив, гъвкавия мениджмънт и мобил-
ността на дейностите. Целта на коя да е концепция на мениджмънта е да се максимализира успехът 
за възможно най-дълъг срок в бъдеще. Формулата на успеха в НБУ е „управление чрез мотивация“ ка-
то важни особености на тази концепция са преди всичко колективното определение на целите, раз-
пределение на отговорностите, подходящ работен климат, достатъчно внимание на творческите 
търсения на преподавателите и създаване на подходяща рамка от стимули. Наградите са различни по 
стойност и внимание. Търси се всеки подходящ повод за поощрение и засвидетелстване на уважение. 
Добра традиция стана ежегодно да удостоява учител със званието „Учител на годината на НБУ“; 
„Учител – новатор“, „Първокласен учител“, „Успяващ учител“; поздравителни адреси до семейства-
та на добре работещи учители, морални и материални стимули.

Като директор на НБУ за 16 години успях да осъзная, че лидерството е изкуство, а не дарба. Не-
прекъснато се стремя да усъвършенствам това изкуство, а едно от нещата, за чиито развитие по-
лагам най-много усилия, е да стъпя здраво в настоящето и да гледам в бъдещето. Великите лидери са 
усвоили до съвършенство две умения, които вървят ръка за ръка – да управляват настоящето и в съ-
щото време да създават бъдещето.

Като човек и мениджър предпочитам да работя с добрата страна на личността, да откривам и 
залагам винаги на положителното, да бъда мъдър съветник, вдъхновител и ценител. Поставям пред 
себе си и екипа, който ръководя високи цели и очаквания, защото вярвам в истинността на мъдрост-
та на Микеланджело – „Цели се високо“! Когато има далечни хоризонти, има и пориви на духа, които 
мамят, има неизвървени пътеки. Не успява онзи, на когото липсва дързост. Ние сме успешни сега и ще 
успяваме в бъдеще, защото сме дръзки, упорити и си поставяме все по-високи и по-високи цели, към 
които се стремим в името на децата, за които живеем. 

Сергей Биров, директор
Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, гр. Благоевград

30 ГОДИНИ ОСМО СОУ „АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ“ – 
ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСКИ ДУХ

През изминалите 30 години Осмо СОУ се утвърди като едно от водещите и пред-
почитани училища, в което основно образование са получили 2900, а средно – 520 уче-
ници. Педагогическият му колектив е подготвил за прием в профилирани паралелки на 
други средни училища над 2600 ученици. 

Основата на успешната общообразователна подготовка се дължи на стремежа на 
педагогическия колектив към прилагане на съвременен подход към проблемите в образо-

ванието, умелото съчетаване на традиционните методи и форми на обучение с интерактивни, усвояване 
и интегриране на информационните технологии в учебната практика от първи клас и разширеното изу-
чаване на чужди езици. Приоритет в нашата работа е проектната дейност, вкл. и международна, обога-
тяването на материално-техническата база и предоставянето на добри възможности на учениците ни 
за изява в областта на изкуствата и спорта. 
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През изминалите 30 години Осмо СОУ се утвърди като едно от водещите и предпочитани учили-
ща, в което основно образование са получили 2900, а средно – 520 ученици. Педагогическият му колек-
тив е подготвил за прием в профилирани паралелки на други средни училища над 2600 ученици. Наши 
абитуриенти са студенти в Югозападния университет, Американския университет, университе-
ти в САЩ и Дания. Училището ни е предпочитано за педагогическа практика на студенти от ЮЗУ 
„Неофит Рилски“. 

Тридесетгодишната история на Осмо СОУ предизвиква чувство на гордост сред многобройните 
му възпитаници, защото е и част от просветното дело в Благоевград. Училището е приемник на па-
трона на едно от най-старите учебни заведения в града – училище „Арсени Костенцев“, носещо име-
то на известния деец на българското възраждане в Македония, учител, тясно свързан с просветното 
дело в Горна Джумая. Това е един от редките случаи в българската история, когато училище приема 
името на жив човек за свой патрон и ясно показва признанието на жителите на града за приноса на 
Арсени Костенцев за изграждане на новобългарско образование и заслугите му като учител-новатор, 
който пръв въвежда звучната метода в обучението по български език в горноджумайското училище.

Сега в него учат 520 ученици в 22 паралелки, обучавани от 45 висококвалифицирани учители, 5 от 
които носители на първа професионалноквалификационна степен. Основата на успешната общооб-
разователна подготовка на учениците се дължи на стремежа на педагогическия колектив към прила-
гане на съвременен подход към проблемите в образованието, умелото съчетаване на традиционните 
методи и форми на обучение с интерактивни, усвояване и интегриране на информационните техно-
логии в учебната практика от ранна възраст и разширеното изучаване на чужди езици.

Обучение по информационни технологии от I клас
В Осмо СОУ обучението по информационни технологии започва още в първи клас и се осъществя-

ва от 11 педагози – осем правоспособни учители в начален етап и трима учители в прогимназиален и 
гимназиален етап. Обособените 5 компютърни кабинета, безжична интернет-връзка и добрата про-
фесионална подготовка на учителите са основата на ефективното обучение. Учебната 2010/11 го-
дина бе открита с демонстрация на обучение на ученици в I клас чрез програмата Microsoft Mischief, 
даваща възможност на учениците да работят на един компютър с няколко мишки. То е част от на-
ционалния проект за интегриране на технологията в учебната практика и се прилага за първи път в 
област Благоевград. 

Инициатор и организатор на състезания по информационни технологии
За трета поредна година училището е инициатор и организатор на областното състезание по 

информационни технологии в I-IV клас. Със сигурност можем да твърдим, че сме новатори в тази 
област, защото то е едно от първите в страната и предизвиква голям интерес сред ученици, учи-
тели и медии. В училището за втора поредна година се проведе и регионалният кръг от национално-
то състезание IT-Знайко. Придобитият опит и четиригодишният труд на учителите по информа-
ционни технологии в начален етап бе възнаграден на националното състезание IT-Знайко през 2010 и 
2011 година. През 2010 година Моника Алексова стана национален първенец при четвъртокласниците, 
а Юлиян Стоянов спечели специалната награда за висока техническа сложност на изработения про-
ект. За националния кръг на състезанието през 2011г. от 12 класирани деца от Благоевградска област 
9 са ученици от Осмо СОУ, а първо място спечели Катрин Майсторска от IV б клас, специалната на-
града за висока техническа сложност – Неда Кресничка от I а клас, а наградата за оргинална идея – Пе-
тя Стоянова от II в клас. Тези успехи говорят за вече изградена училищна школа за ранно IT обучение.

Работа по проекти
Особено внимание отделяме на проектната дейност. Само за последните три години педагогиче-

ският колектив спечели и реализира шест проекта на МОМН и други институции, в четири от ко-
ито Осмо СОУ е водеща, а в два – партньорска организация.

По проект „Задружно знаещи и можещи в Европа“ на стойност 48 500 лева бяха изградени каби-
нет по безопасност на движението, театрална зала, работилница „Сръчни ръце“ и клуб „Млад евро-
пеец“. Договарящият орган даде висока оценка на дейността на главен учител Рая Барбулска и стар-
ши учителите Сашка Джаджарова, Юлияна Христова и Иван Гунчев, както и на всички ученици, уча-
стващи в проекта. Успешната реализацията на проект „Нашето училище – зелено, красиво и чисто“ 
на Министерството на околната среда и водите допринесе за благоустрояване и озеленяване на учи-
лищния двор и за екологичното възпитание на учениците.

След спечелен проект на МОМН на 12 декември 2008 година педагогическият колектив постави 
паметна плоча с лика на Арсени Костенцев на сградата на училището, с което изпълни една заръка на 
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поколения учители, директори и общественици – в Благоевград да бъде поставена паметна плоча на 
народния будител и учител. Успешната проектна дейност допринесе за обогатяване на училищна-
та библиотека през 2009г. с литература за близо 7000 лева. Инвестирани бяха 200 000 лева по проекти 
в сферата на спорта и информационните технологии. Успехите се дължат на създадената екипна ра-
бота и ентусиазмът на учителите при реализиране на проектите.

Обогатяване на материално-техническата база
Със задоволство мога да констатирам, че 2009 и 2010 година са изключително ползотворни по 

отношение на обогатяване на материално-техническата база в училището. Сградата и северната 
част на двора бяха основно реновирани и придобиха съвременния си вид. Получените по проект „Мо-
билни класове“ 31 лаптопа и 17 мултимедийни проектори, монтирането на система за външно и 
вътрешно видеонаблюдение, обновяването на всички класни стаи с нови двойни и единични маси и 
столове, изграждането на многофункционална физкултурна площадка с изкуствена трева, цялост-
но преоборудване на учителската стая, подобряване на топлинната ефективност на отоплителна-
та инсталация чрез монтиране на модерен парен котел и другите дейности по подобряване на физи-
ческата среда на обучение несъмнено допринасят за повишаване качеството на образователно-въз-
питателния процес в училище.

Интерактивни форми на работа
Мощно средство за превенция срещу агресията в Осмо СОУ е форум –театър дискусионният 

клуб, който функционира от три години. Училището ни бе партньор на „Театър Цвете“ по про-
ект „Отвори очи“, посветен на превенцията от трафикиране на хора под патронажа на МОМН. Те-
атрална трупа „Усмивка“ предостави на учениците невероятния шанс да изпробват в безопасна сре-
да различни модели на поведение в проблемни ситуации, свързани с насилие, наркотици, трафик на хо-
ра и др. Публиката, която е и участник в представлението, може да предложи и изиграе различни ре-
шения, а зрител да влезе в ролята на потърпевшия ученик и в избран от него момент да промени по-
ведението му по удачен според него начин. Моделът „Връстници обучават връстници“ и използване-
то на интерактивни техники на възпитание допринасят за едно по-ефективно гражданско образо-
вание на подрастващите. 

Наши учители със свои проекти участват в европейски и световни форуми. Главен учител Рая 
Барбулска и старши учител Милена Бирова бяха сред 32 участници в националния проект „Пъте-
шествие из България“, който спечели една първа и една втора награда на Шестия европейски форум 
на учителите-новатори във Виена, Австрия и се представи достойно на световния форум в Брази-
лия. Училището бе прието за член на Академията на централните европейски училища /ACES/. Ус-
пешното реализиране на международния проект на тема „Насилието не е нашият начин“ от старши 
учителите Валентина Стефанова и Албена Цветкова с партньорски училища от Македония и Хър-
ватия показа, че обучението по английски език в Осмо СОУ е на много добро ниво, а прилаганите си-
туационни игри, форум-театър, дебати и уъркшоп са ефективни интерактивни методи при мир-
но решаване на конфликти. 

Постигнатите успехи са признание за всеотдайната работа на учителите ни в името на модер-
но и иновативно образование, за утвърждаване на Осмо СОУ като храм на знанието.

Жана Минчева, директор
Начално училище „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И 
БЪДЕЩЕ

Начално училище „Димитър Благоев“ е едно от най-старите училища в Стара Загора. Създадено през 
1882 година и разположено в сърцето на града, всяка година то отваря врати за 330 ученика от 1 до 4 клас. 
Училище с традиции и бъдеще, което разполага с модерна база и прилага съвременни методи на обучение. 
128 години история, които изпълват с гордост настоящи и бивши ученици и учители. От 2005 година е ба-
зово училище на студентите от Тракийски университет За професионализма и високите резултати в об-
разованието, педагогическият колектив на НУ „Димитър Благоев“ е удостоен с наградата „Анастасия То-
шева“ на община Стара Загора за 2011.
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Родено от неутолимата жажда за просвета на възрожденска Стара Загора, училище „Д. Благоев“ 
пренася през мостовете на времето огъня на знанието до нашето съвремие.

Начално училище „Димитър Благоев“ е само част от пространния, покапан с кръв и мастило, том 
история на българското самосъзнание, в който Стара Загора е записана като „светлина в тъмнина-
та, която векове покриваше българското поднебие… Във време на църковно и политическо робство 
Стара Загора бе окото, през което духът и свободата виждаха турската тирания и фенерската ко-
терия“, отбелязва в книгата си „Минало“ Стоян Заимов.

В този „Оксфорд в Южна България“ /Д.Т.Страшимиров/, през 1833 г. Атанас Иванов отваря пър-
вото светско училище в Акарджа махала. По взаимоучителната метода в различни периоди препода-
ват видните учители и просветители Неофит Рилски, Захари Княжески, Иван Богоров и др. Исто-
рията милостиво му дава шанс да оцелее като най-старото запазено действащо средище на знани-
ята в града на липите и поетите. В същата махала, 50 години по-късно /1883 г./, с доброволен труд и 
щедри дарения се съгражда училище „Борис I“ – от 1947 г. именувано НУ „Димитър Благоев“.

В сиянието на огъня, с който е калена Стара Загора, са изгубени нишките, свързващи старото със 
следосвобожденското школо. Безспорно е, обаче, че просветните традиции на този храм на образо-
ванието датират от преди 170 години. 

Има обаче неща, срещу които най-голямата сила на безмилостното време – забравата – остава 
безсилна. Особено когато се отнася за делата на човека, свързани с неговата духовност. Защото за 
тези дела има не само документи. Те оставят ярка следа в човешката памет, която ги съхранява и 
предава от поколение на поколение. И става така, че колкото времето ни отдалечава от тях, тол-
кова по – ярко и силно огряват душите ни. 

Появата на нашето училище е едно от тия незабравими дела. Повече от 128 години ни делят от 
времето, когато в коридорите и класните стаи закънтяват смеха и гласчетата на първите ученици, 
а това усещане не само, че не е заличено в паметта ни, но ни привлича с още по-голяма сила и обаяние. 
Подвига на предците ни се повтаря от самите нас със същото творческо настървение и преданост. 

На оцелелите пожарите на Освободителната война през 1877 г. дават несъкрушимата сила на съ-
зиданието. Стара Загора възкръсва, подобно на митичната птица Феникс от пепелищата на пожа-
рите, като „жив град с темели в кости забити“. И едни от първите са темелите на духовността. 
На църквите и училищата…

Ученикът на Уста Кольо Фичето – майстор Баньо от Тревненските колиби – построява двуетаж-
на, красива, внушаваща достойнство сграда, обявена за паметник на архитектурата на 21.11.1989 г. 
В настоящето тя е надежда за бъдещето на 325 ученици от подготвителна група до 4 клас.

В този случай няма да бъде клише използването на израза: „Малко са училищата с толкова дълга 
и богата история, която да изпълва с гордост бивши и настоящи ученици и учители“. Доказало за-
калката на огъня и времето, днес НУ „Д. Благоев“ е най-тихото и спокойно училище на Стара Загора, 
в което обаче остава нетленна жаравата, която разпалва огъня на любознанието и духовната сила 
както на учениците, така и на учителите отдаващи себе си в стремежа за достигане на нови и но-
ви висини.

Директорът на училището, Жана Минчева, неуморно и с отдаденост ръководи вече 10 години 
училището, за да може и днес то да изпълва с вдъхновение децата, давайки им широтата на ония ду-
ховни простори, в които да летят мечтите, таланта и въображението им, да пали в тях огъня на 
любознанието и родолюбието.

През последните 7 години училището работи съвместно с Тракийския университет, за да преда-
дем факела на знанието, носен с дръзновение на бъдещите педагози, вдъхновявайки ги към отдаденост 
на професията и самоотвержен труд за децата – бъдещето на България. 

С радост, много емоция и ентусиазъм учениците ни участват в много други проекти, в които ги 
водят техните учители. Всяка година възпитаниците на Рада Димитрова, Радостина Стоянова и 
участват със свои оригинални идеи в националните конкурси на Play Energy, а някои от тях достиг-
наха до призови места – два от проектите са класирани в ТОП 10 на България за 2009 година.

След успешно участие в проекта „Ритуализация на училищния живот – въвеждане на ученическа 
униформа“, учениците ни греят в новите си униформи, които носят с радост и гордост. Децата с 
удоволствие и отговорност носят униформите си, изразявайки принадлежност към своето училище.

Чрез участие по секторна програмата Коменски на Рада Димитрова се повиши авторитета на 
училището и се утвърди неговото име като институция, работеща интензивно по програмата 
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„Учене през целият живот“, като училище популяризиращо обучение по европейски стандарти.
Водени от мотива, че предприемачите не се раждат, те се създават. Училището ни се включи ак-

тивно в работата на Junior Achievement. Учениците от 4 клас се запознаха с това как действа една 
общност, срещаха се с представители на различни професии и бизнеса, а за Първи март разработиха 
свой собствен бизнес – план, който реализираха успешно с Първомартенския базар, организиран и осъ-
ществен от самите тях. Средствата бяха дарени за възстановяването на кораба „Радецки“.

Със същия нестихващ възрожденски дух учителите от НУ „Д. Благоев“ с вдъхновение и жар тър-
сят и претворяват в работата си различни иновативни програми и проекти. От тази учебна го-
дина учениците работят по системата Енвижън, одобрена от МОМН и с подкрепата на Енвижън.

НУ „Д. Благоев“ е първото в Стара Загора, което въведе от тази учебна година в класните стаи 
иновативния софтуерен продукт „Енвижън“. Лицата на всички деца се озаряват щом видят, че ги 
очакват мишките. Нетърпеливи, тръпнещи, жадни да покажат знания. Радостта в очите на деца-
та и отличните резултати, които постигат с помощта на тая система, карат учителките Рада 
Димитрова, Радостина Стоянова, Галя Георгиева и Мария Георгиева, които работят със софтуерния 
продукт Енвижън, да се трудят неуморно, да прекарват часове през монитора, за да създават та-
кива уроци, защото за един учител няма по-голяма радост и удовлетворение от грейналите детски 
очи, в които гори желанието да учат, да знаят, да могат, стремежът да стават все по-добри. С ино-
вативната си работата, правят училището желана територия за ученика.

От тази учебна година училището ни спечели и проекта „Схема – училищен плод“ и честите ни 
разговори с децата за здравословното хранене и необходимостта от присъствието на плодовете и 
зеленчуците на нашата трапеза, имат съвсем ново измерение.

На 1 април 2011 година НУ „Д. Благоев“ беше домакин на 4-тата национална конференция „Водим 
бъдещето за ръка“. Конференция, към която нашето училище и колектив са съпричастни още от 2009 
година с участието на колегите Р. Димитрова и П. Кастова с доклад „Фолклорни мостове“ в гр. Ловеч.

Съвместната работа с Училищното настоятелство и умелото изразходване на финансовите 
средства, материалната база в класните стаи е изцяло подменена. Нови чинове във всички класни 
стаи, интерактивни дъски, компютри, мултимедии правят учебния процес лесен и интересен за 
учениците. Благодарение на усърдната работа на педагогическия колектив, училището придоби нов 
облик, превърна се в един малък детски рай, носещ полъха на почти домашен уют и топлина.

Стефка Петрова Мънгова – помощник директор
СОУ „Васил Левски“, гр. Русе

НЕТРАДИЦИОННОТО – ПО-ТРУДНИЯТ, НО ПО-СИГУРЕН ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО

1. Въведение
Българското училище има вековна история. Още през далечната 1762 година Паисий написва „Ис-

тория славянобългарская“, в която призовава „Ти, българино, не се мами, знай своя род и език“. Дали 
тогава Паисий и последователите му са си представяли как ще изглежда българското училище днес? 

СОУ „Васил Левски“ – Русе отваря врати през 1853 г. като килийно училище под името „Свети Ге-
орги“. През 1948 г. приема името „Васил Левски“. През 1984 г., след изграждането на жилищните квар-
тали „Дружба 1“ и „Дружба 3“ в гр. Русе новото училище „Васил Левски“ разтваря врати с 3124 уче-
ници. През 1995 година училището става публична общинска собственост. През 1997 г. се извършва 
ремонтна дейност по програмата „ФАР“. Училището става първата изцяло модернизирана по евро-
пейски стандарт учебна сграда.

На основание на чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 2, 3, 6 от ППЗНП, по предложение на кмета на об-
щина Русе, решение на Общински съвет, гр. Русе и становище на Регионален инспекторат по образо-
ванието – Русе, със заповед № РД-14-4/10.01.2003 г. на Министъра на образованието и науката и Дър-
жавен вестник, брой 7/24.01.2003 г. основно училище „Васил Левски“ е преобразувано в Средно общоо-
бразователно училище „Васил Левски“. 

Образованието и обучението в училището имат решаваща роля в справянето на редица соци-
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ално-икономически и демографски предизвикателства в бързоразвиващия се индустриален квартал 
Дружба – 1. То е предпочитано от много родители и ученици, тъй като провежда училищна полити-
ка, осигуряваща и гарантираща достъп до качествено образование, стреми се да поддържа модерни-
зирана материална база, осигуряваща сигурност и безопасност на учениците и стимулираща инте-
реса им за максимална изява на техните способности.

Днес училището е образователно-възпитателна институция в системата на народната про-
света, което осигурява завършването на клас и придобиването на степен на образование чрез задъ-
лжителна, задължителноизбираема и чрез профилираната подготовка съгласно държавните образо-
вателни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за 
учебното съдържание. 

В момента в СОУ „В. Левски“ – Русе са сформирани 77 паралелки, от които:
  Подготвителен клас – 2 паралелки;
  Начален етап (I-IV клас) – 32 паралелки;
  Прогимназиален етап (V-VIII непрофилиран клас) – 23 паралелки;
  Гимназиален етап (VIII профилиран – ХII клас) – 20 паралелки.

Профилираните класове са профил „Природоматематически“ с профилиращи предмети матема-
тика, информационни технологии, биология и здравно образование и химия и опазване на околната 
среда и интензивно изучаване на японски, китайски и английски език.

Феноменът „Електронно обучение“ в училището е реализиран от ученици от V до ХI клас, кои-
то в часовете по информационни технологии разработват учебни материали „От ученици за уче-
ници“. Мултимедийните разработки са публикувани в сайта на училището и са достояние в глобал-
ната мрежа Интернет.

Правилната визия и стратегия за развитието му в дългосрочен план определя търсенето и реа-
лизирането не само на приема, но и дава възможности за откриване на нови, устойчиви работни ме-
ста, прави го привлекателно и желано. Обучението на учениците се осъществява от 129 учители, 
от които 95 магистри, 29 бакалаври и 5 специалисти. Изучаването на източните езици се подпомага 
от доброволци по японски и китайски език, определени от посолствата на двете страни в България. 

В настоящата рзработка Ви представям дейностите, които извършваме в нашето училище и 
които считаме за нетрадиционни, но които превръщат обучението, възпитанието и училищния 
живот в успешен, ползотворен и емоционален старт в живота, старт към бъдещето.

2. Добри практики – Училище на бъдещето
2.1. Учебни визити
Във връзка с изучаването на източни езици и култури ученици от СОУ „Васил Левски“ редовно 

участват в ежегодните езикови олимпиади по японски и китайски език. Отлично представилите се 
там посещават Япония и Китай по различни програми.

I. Програма „Japan-Europe High School Student Exchange Program“ – Програма за културен обмен на 
ученици „Japan-Europe High School Student Exchange Program“. Основната цел на програмата е запозна-
ване с японската култура и начин на живот. Отговорни институции по програмата са Японското 
посолство в Република България, Министерство на външните работи на Япония и IFA (Международ-
на организация за приятелство). Предназначена е за ученици до 18-годишна възраст, които изучават 
японски език.

Програмата е два вида: 
  Краткосрочна – в продължение на пет седмици. Престоят на учениците включва пребиваване 

в японско семейство и посещение на учебни занятия в японска гимназия. Програмата включва 
посещения на културни забележителности – „Асакуса“ и музея „Едо“ в град Токио.

  Дългосрочна – в продължение на пет месеца с пребиваване в японско семейство и участие в учеб-
ните занятия и извънкласните дейности в учебни заведения в града, в който пребивават. Про-
грамата включва посещения на храмовете „Асакуса“, „Изанаги“ и др., както и на Историческия 
музей в Токио, куклен театър на остров Аваджи. 

По тези програми гостуваха и натрупаха езиков опит седем ученици. След завръщането си те 
споделиха впечатления от предстоя си там и ни запознаха с източната култура и начин на живот. 
Към техните разкази се присъедини и преподавател от училището, посетил Япония по друг проект.

II. Програма Културен обмен на ученици „AFS“ 
Програмата предлага шестседмичен престой в Япония, включващ пребиваване в японско семей-
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ство, посещаване на учебни занятия в езиково училище със засилено изучаване на японски език, извън-
класни дейности, посещение на културни забележителности, като Кулата в Токио, исторически му-
зей в град Нагоя, Златния храм в град Киото, най-стария замък в Япония – Инуяма, аквариума в град 
Осака. Цели изучаване на японски език, запознаване с японската култура и начин на живот. Отговор-
ни институции са Японското посолство в Република България,Фондация AFS, Компания „Мейджи“ 
(осигурила стипендиите за учениците от България)

III. Учебни визити в Китай.
Учениците ни от китайските езикови паралелки ежегодно участват в езикова олимпиада по ки-

тайски език „Китайски езиков мост“, където показват своите ораторски умения по езика. Много-
кратните ни победи отведоха много наши момичета и момчета в Китай, където те се запознаха с 
традиционния начин на живот в китайско семейство и учиха в китайски училища. Тази учебна го-
дина три наши ученички от 9 клас показаха отлични знания пред национална комисия от трима ки-
тайски преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и директора на Институт „Конфуций“ – София и 
заминават на едномесечна визита в Китай.Там те ще участват във финалното състезание „Китай-
ски езиков мост“ между 56-те страни на света, което ще се проведе в средата на октомври 2011 го-
дина в Шанхай.

2.2. Участие в олимпиади
През 2009/2010 година СОУ „Васил Левски“ достигна националните кръгове на олимпиадата по би-

ология и здравно образование с един ученик и по информационни технологии с двама ученици. За нас 
е гордост да отчетем, че тази година резултатите са двойно повече – двама ученици по биология и 
пет по информационни технологии. Продуктите, с които се явихме на националния кръг в Благоев-
град 2011 са „Да спасим Земята“и „En-school“ в направление Уеб сайт с ръководител Росица Лясковска 
и „Истината за бебетата“ в направление Мултимедийни приложения с ръководител Мария Спасо-
ва. Особено силно въздействие върху журито и публиката оказа „Истината за бебетата“, предста-
вен от Ивайло Пламенов Великов и Мартин Росенов Георгиев от 11 клас. Проектът е създаден с Adobe 
Flash CS4 с използването на Action Script и цели полово възпитание на подрастващите на възраст от 
6 – 10 години. Той е апробиран и вече успешно се използва в часовете в нашето училище. За да може да 
е в полза на голям кръг потребители, той е качен в сайта на нашето училище в меню „От ученици за 
ученици“. В нея също така могат да се видят и всички останали проекти, създадени от наши възпи-
таници, участвали в различни състезания и олимпиади и използвани в учебните занятия в училище: 
„Първа световна война“, „История на математиката“, „Online графично портфолио“, „Анатомия“, 
„Велики географски открития“, „Тайните на дълбините“, „Училище за JavaScript“ и др.

Тези успехи ни дават възможност да кандидатстваме по Национална програма „С грижа за всеки 
ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиа-
ди“. Проектът дава възможност за работа с ученици, които имат по-специфични интереси и уме-
ния в областта на биологията и информационните технологии. На учениците се предоставя по-го-
ляма възможност за подготовка, за работа в екип, за развитие на практическите им умения, за рабо-
та с различни източници на информация, за нейния подбор и интерпретиране. В резултат се дости-
га по-високо познавателно равнище. Проектът дава възможност за индивидуална работа с тези уче-
ници, разширявайки познанията и уменията им, предоставяйки им възможност за изява на техните 
качества и насърчава участието в олимпиадите по информационни технологии и биология и здрав-
но образование.

2.3. Неформално общуване между ученици, учители и родители чрез различни инициативи.
Водени от желанието учениците ни не само да получат знания за света, но и да станат добри 

граждани на новото общество, ние търсим нетрадиционни начини, с помощта на които успяваме да 
създадем приятелство между учители, родители и ученици. Почти всяка година организираме екопо-
ход под надслов „На нас ни пука за Земята“, очакван с интерес от всички ученици. Всеки път дести-
нацията е различна, но целта – една и съща – да приближим децата към природата, да ги накараме да 
я обикнат, а обиквайки я – да я пазят. На тези походи често присъстват и родители и заедно с тях 
изграждаме палатков лагер, организираме надпявания край лагерния огън, състезания с велосипеди, а 
на другия ден, сбогувайки се с мястото, го почистваме и осъзнаваме колко лесно е да бъдем добри към 
онази, която ни се отблагодарява за добрината с красота и чистота.

2.4. Благотворителни инициативи
Всяка година през месец май класните стаи се огласят от ритмите на танците и мелодията на 
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песните, които децата подготвят за традиционния благотворителен концерт на училището, на 
който показват на близки, родители, приятели и общественост своите умения. От високата сцена 
звучат стихове, песни, танци, а след тях публиката се наслаждава на хармонията на източните бой-
ни изкуства. Събраните средства се даряват на Училищното настоятелство, което ги придоставя 
за лечение на деца от училището, за закупуване на средства за подобряване на учебната база.

Благотворителните инициативи не стигат до тук. Училищният парламент организира събиране 
на средства към Национална кампания „Да помогнем на Габи“ – дете от нашия град, което се нуждаеше 
от средства за скъпа животоспасяваща операция в чужбина. С гордост отчетохме нашия принос към 
това човеколюбиво дело. След ужасяващото земетресение в Япония, по инициатива на преподавате-
лите по японски език организирахме митинг шествие в центъра на града, а учениците, изучаващи то-
зи език, подготвиха и раздадоха на минувачите жерави – традиционните посланици на вярата и надеж-
дата. Наближаването на Коледните празници, на пролетта и на Баба Марта ни напомня за малките па-
лавници от домовете, които растат без майчина обич и които с трепет чакат какичките и батко-
вците да ги зарадват с новогодишни кравайчета и изненади и бели и червени мартеници.

2.5. Бункасай – дни на японската култура и традиции в България.
На този празник учениците от японските паралелки в училището представят пред обществе-

ността в Русе и Велико Търново различни японски традиции и обичаи с цел зрителите да се пото-
пят в красотата на този непознат за нас свят. Подготовката за празника започва още от начало-
то на учебната година – изработват се декори, подготвят се традиционни японски подаръци за гос-
тите, набавят се облекла за танците, изработват се сувенири, оригами, с които се изненадват при-
състващите, които отнасят в дома си с тях полъха и спомена от празника. От сцената звучат пес-
ни на японски под съпровод на японски музикални инструменти, а градусът на напрежението дости-
га връхната си точка, когато учениците демонстрират уменията си по източни бойни изкуства.

2.6. Надиграване – състезание, организирано от Училищния парламент с цел запазване и съхране-
ние на вече позабравените български национални ценности.

За първи път през тази учебна година се проведе състезанието, което със сигурност ще се пре-
върне в традиционно, тъй като, в началото посрещнато с недоверие, предизвика разпалени споро-
ве, много часове на репетиции, изработване на носии, за да потопи в ритмите на българските тан-
ци всички, които с възторжените си ръкопляскания даваха своята оценка за емоцията, предизвикана 
от различните отбори. Пленителната красота на българското завладя и учителите, които извиха 
кръшно хоро и обещаха, че следващата година класовете им ще бъдат още по-добри.

2.7. Приобщаване на учениците със СОП към живота на училището и приемането им в колекти-
вите като равноправни личности.

В училището ни получават не само знания, но и любов, и топлота, и разбиране 16 ученици със спе-
циални образователни потребности. За тях е създаден специален кабинет, оборудван с компютри, а 
специалистите в тази насока им изготвят специална образователна програма, съобразена с особено-
стите на всеки един от тях. Един от тях участва в ежегодно организираните олимпийски „Игри на 
надеждата и живота“ и донесе първа награда, спечелена в турнир по Боче.

2.8. Училищен вестник.
По случай 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура Училищни-

ят парламент издава вестник, подготвен от редколегия от ученици, влюбени в литературата. Два 
месеца преди това те обявяват конкурс за стихове, разкази, рисунки и след представянето им във 
вестника се отпечатват най-вълнуващите, най-откликващите на времето и на училищните про-
блеми. Има и забавни странички, в които полушеговито, полуискрено се споменават нещата, с кои-
то трябва да се борим, за да станем по-добри.

2.9. Участие в проекти
СОУ „В. Левски – Русе участва в редица международни проекти по програма „Учене през целия жи-

вот“, секторна програма „Коменски“ – многостранни партньорства. През 2009/2010 учебна година 
бяхме партньори по няколко проекта: „Европейска коледна елха“, „Човекът, дървото, околната сре-
да“, „Европейска горичка“, „Русе – град с биография“. През тази учебна година училището участва в 
два проекта по секторна програма „Коменски“ – „DYSCOVERING III – Разпознаване на състоянието 
дислексия и подкрепа преди училищна възраст“ и „В търсене на етносъкровища“.

  DYSCOVERING III – Разпознаване на състоянието дислексия и подкрепа преди училищна въз-
раст
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Работата по проекта е свързана със затрудненията при развитието на уменията за четене, пи-
сане и смятанеи които могат да бъдат разпознати преди започването на обучението на децата в 
първи клас. По него ще се създаде програма, целяща  да подготви детето със симптоматика на ди-
слексия за преминаването му към новата учебната среда чрез споделяне и обобщаване на  алтерна-
тивни практики в различните  партньорски държави. Разработват се модел за изготвяне на индиви-
дуална програма за подкрепа  със сведения за детето и неговите потребности, които са необходими 
за  началното училище, наръчници за учители и родители

  В търсене на етносъкровища 
Целта на проекта еучениците да се запознаят и да съхранят традициите и обичаите на страни-

те партньори по проекта, а именно Турция, Италия, Полша, Литва, Румъния и България. Всяко едно 
от участващите училища събра материали и нарисува характерните за страната си носии, след ко-
ето ги обмени с останалите партньори. Заедно се изготвиха образователни клижки за деца и карти 
за игра с носиите на съответните държави. В момента се работи върху създаването на мултимедий-
на образователна игра.

2.10. Клубове
Под формата на свободноизбираема подготовка деца от различни възрасти участват в сформи-

раните клубове по спортни танци, хореография и клуб „Пътешественик“. 
  Клуб по спортни танци „Фламинго – 98“ – Русе

Клуб по спортни танци „Фламинго – 98“ – Русе е създаден като приемник на една от най-старите 
школи в града, сформирана през 1979 г. от г-н Александър Смиковчук (шампион на Украйна). От 1999 
год. до настоящия момент клубът развива мащабна тренировъчна дейност с деца от различни въз-
расти от СОУ „В. Левски“ – Русе под формата на свободноизбираема подготовка. Треньор на учени-
ците е активен състезател по спортни танци в България.

В съчетание с концертна изява малките участници посещават голяма част от областните гра-
дове в страната и чужбина. През учебната 2007/2008 год. училището спечели проект „Танцувай с мен, 
а не с лошите“, в който участваха учениците от школата по латино и стандартни танци. 

  Детски фолклорен танцов състав „Приста“
Ансамбълът съществува от 2006 година и в него танцуват основно деца от хореографските па-

ралелки в СОУ „В. Левски“ – Русе на възраст от 7 до 12 години – около 50 на брой. Това е един различен 
танцов състав – в него на първо място се поставя индивидуалността на всяко дете и възможност-
та то да изрази емоционално себе си, да намери поле за изява, да открие своите положителни стра-
ни, да затвърди принадлежността си към най-голямата училищна общност в Русе. Танцовият със-
тав два пъти е участвал в националния фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ в Стара Загора и два 
пъти е печелил сребърен плакет. 

  Клуб „Пътешественик“ 
Клуб „Пътешественик“ е създаден през 2007 година, под ръководството на преподавател по изоб-

разително изкуство в училището. В него участват ученици от V до VIII клас. Основната дейност 
на младите пътешественици е да откриват, посещават и документират нетрадиционни и забеле-
жителни природни феномени. Обективите на учениците улавят сезоните и тяхната уникалност, 
флората и фауната в различна светлина, в тях се забелязва духът на младите фотографи. Клубът 
ежегодно организира благотворителни изложби с направените фотографии, като събраните от тях 
средства се използват за благотворителни цели.

2.11. Спортна дейност
Училището ни има дългогодишни традиции в спорта. През 2009 година нашите възпитаници 

станаха шампиони на купа Данон за България. През 2010 година прославиха страната ни на Световно-
то първенство за деца до 12 години по футбол в Република Южна Африка. Медалисти сме и на Наци-
оналните игри на Гърция, организирани за деца със специални образователни потребности (СОП) от 
Спешъл Олимпикс България, където участвахме в турнира по боче. Ежегодно отборът ни по баскет-
бол представя училището на междуобластните турнири. Волейболистите ни, младша и старша въз-
раст, достигнаха до Републиканско ниво за 2010 година. 

2.12. Подобряване на материалната база на училището
През 1997 г. в СОУ „Васил Левски“ се извършва ремонтна дейност по програмата „ФАР“. Учили-

щето става първата изцяло модернизирана по европейски стандарт учебна сграда в града. Следва са-
ниране на училището и спортната зала и тяхното боядисване извършени с помощта на посолство-
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то на Япония.
СОУ „В. Левски“ – Русе разполага с 35 класни стаи, разположени на 4 етажа, в две крила (източно 

и западно). Освен тях са оборудвани и специализирани кабинети по: информатика и информационни 
технологии (компютърни кабинети) – 4, фонетични кабинети по японски и китайски език – 2, физ-
културен салон – 2, фитнес-зала, книжарница, зъболекарски кабинет, медицински кабинет, библиоте-
ка с 8998 тома, логопедичен кабинет, кабинет за ученици на ресурсно подпомагане, учебна работил-
ница по домашна техника и икономика и по технологии – 2, кабинет по изобразително изкуство – 1, 
кабинет по физика и астрономия – 1, кабинет по химия и опазване на околната среда – 1, кабинет по 
биология и здравно образование – 1, кабинет за подготвителна група – 1, стая за целодневно обучение 
– 4, игротека – 1, кабинет за педагогически съветници и психолози – 1, кабинет по музика – 1, учител-
ска стая, методичен кабинет и административни кабинети – 10. 

Всички стаи и кабинети са оборудвани с маси и столове, бели дъски, мултимедия, ламинат, PVC-
дограма и щори. Кабинетите по физика, биология и химия са с теракота и изградени като лаборато-
рии, с индивидуални работни мивки и плотове. За компютърните кабинети са закупени климатици, 
мултимедия и принтери, а за всеки ученик е осигурен персонален компютър. Всички учители разпола-
гат със служебни преносими компютри – лаптопи, нужните пособия и учебни помагала. Учителите 
по чужди езици разполагат и с DVD-касетофони. За кабинета по музика е осигурено пиано.

Закупена е нужната офис-техника – принтери, копирна техника, скенери, факс и нужните консу-
мативи. Училището има LAN-свързаност и постоянен достъп до Интернет.

Санитарните възли на II и III-я етаж са обновени по европейските изисквания за качество. Учи-
лището има осигурена рампа и тоалетна за деца със специални образователни потребности и за дос-
тъп на хора с увреждания.

Гордост за училището са фонетичните кабинети по японски и китайски език, оборудвани с фо-
нетична система, мултимедия, преносим компютър, плазма, бели дъски, принтери, копирна техника, 
климатик, секции, столове, маси, дограма, щори, теракота, осветлениео. Обзавеждането е със сред-
ства, предоставени ни от китайското и японското посолство. Освен тях за провеждането на ка-
чествен учебен процес по тези дисциплини са оборудвани и още четири кабинета с бели дъски, аудио 
и визуална техника, компютър и принтер.

За по-доброто осъществяване на всички извънкласни дейности в училището, описани по-горе, 
училищното ръководство взе решение за изграждане на аула. За тази цел кандидатствахме за сред-
ства с проект пред Министерството на икономиката и туризма съгласно механизъм за координация 
на управление на предоставена безвъзмездна помощ за структурни реформи от японска страна. Про-
ектът е вече спечелен и с нетърпение очакваме изграждането на новата аула – сцена на ученици, ро-
дители и учители.

3. Заключение
Съвременните икономически условия в страната и света очертаха нови взаимодействия между 

потребностите на пазара на труда и очакванията от образователната система. За да оцелее учили-
щето в условия на бързопроменящ се пазар на образованието, то трябва да се превърне в поле на зна-
ния, реализиране на амбиции, както на учители, така и на ученици, поле на споделяне на опит и добри 
практики. Развиваме познавателна самостоятелност и творчески способности на учениците като 
в същото време формираме у тях способности за учене през целия им съзнателен живот. В работата 
по реализиране на горепосочените дейности ние намераме баланса между пълната свобода на дейст-
вие на ученика и пълното ръководство от страна на учителя. 

Работата на училището по международни проекти, резултатите от учебния процес и от о-
лимпиади и състезания, спортните постижения на учениците, възможността за участие в различни 
клубове по интереси и посещението им в Япония и Китай го правят известно и предпочитано мя-
сто за обучение – УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО.

За да видите и узнаете повече за нашето училище, СОУ „Васил Левски“ Русе, може да посетите 
нашата интернет страница http://www.soulevski-ruse.org.



501

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

инж. Катя Николова Адърска – Даскова, директор
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот

ГОЛЯМОТО УЧИЛИЩЕ В МАЛКИЯ ГРАД. 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОБЕДИ

Сопот – градът на Вазов. Скътан в прегръдките на Балкана, градът, съхранил очарованието на 
миналото, посреща изпитанията на настоящето и проектира бъдещето в младите хора, които жи-
веят и се учат тук. 

Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ е най-голямото професионално училище на те-
риторията на общините Сопот и Карлово. Едно от най-големите и в страната. А да се запази ка-
то такова, не само да оцелява по време на икономически и демографски кризи, и да съхранява и разви-
ва традициите, да продължава да живее динамично, и да е с ритъма на младежкия дух – това са голе-
мите предизвикателства на голямото училище в малкия град.

ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот е училище с 42-годишна история е създадено с амбициозна-
та цел да подготвя кадри за Военно-промишления комплекс в България. Неговата уникалност, сериоз-
ните финансови инвестиции и значимостта на отрасъла към 1969 г. предопределят и високите изис-
квания към материално-техническата база и преподавателския екип. Учениците са от цялата стра-
на и са с високи резултати в учебния процес и извънкласните дейности.

 С промените в обществото ни започнаха промените и в учебното заведение. Все по-малко са 
селищата, от които идват ученици. Започна да намалява и броя на децата в училище. Но и сега уче-
ническото общежитие е дало подслон на 45 деца от три общини, съседни на Карлово и Сопот.

 До днес ПГ „Ген. Владимир Заимов“ е училище със съхранени традиции, с авторитет на елит-
но учебно заведение.

Фиг. 1 ПГ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот

Повратен момент в развитието му и в промяната на неговата професионална насоченост е 2000 
година, когато се обединиха две съседни училища – Образцов техникум „Ген. Владимир Заимов“ и СП-
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ТУ „Никола Вапцаров“. Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот, една от първи-
те в България започна своето ускорено преобразяване с помощта на реализирането на няколко про-
екта по Национални програми и предприсъединителната програма ФАР. Това наложи училището ка-
то база за подготовка на учениците в професии, свързани с туризма, храненето и хранително-вку-
совата промишленост. Курсове, финансирани от програма ФАР и Министерството на труда и со-
циалната политика (тогава) за безработни, създаде възможност да се развие базата и специалисти-
те в направлението.

И днес професионалните направления, по които обучаваме учениците са:
Компютърни науки; Приложна информатика; Електротехника и енергетика; Електроника, ав-

томатика, комуникационна и компютърна техника; Хранителни технологии; Пътувания, туризъм 
и свободно време; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Администрация и управление; Ма-
шиностроене, металообработване и металургия.

В условията на делегирани бюджети възможността за инвестиране в материалната база са огра-
ничени, още повече, че училището е разположено в 8 сгради с 10 000 кв. м. застроена площ в парк 45 
дка. Единствената възможност за обновяване и обогатяване на сградния фонд и оборудването, адап-
тирането им към съвременните изисквания за професионално обучение са Националните програми и 
Европейските програми.

През 2009 г. реализирахме проект по НП „Модернизация на системата на професионалното об-
разование“. Частично оборудвахме работилници и лаборатории, но през 2010 г. с проект по същата 
програма преобразихме училищния стол и го превърнахме в прекрасен учебен ресторант и оборуд-
вахме нова работилница по електроника с технологична линия за производство на печатни платки с 
най-съвременния SMD монтаж.

Ресторантът работи като работилница за учебна и производствена практика на учениците 
от направления „Пътуване, туризъм и свободно време“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъ-
ринг“ и „Хранителни технологии“.

В кухнята се приготвя храна за обяд, коктейлни асортименти и външно кетърингово обслужва-
не. Клиенти са общинска администрация Сопот и общинска администрация Карлово, местни фирми 
и разбира се самото училище и Училищното настоятелство. Приходите за 1 година са 5 971лв.

Проведе се състезание по професиите между 6 училища.
За електронните платки текат разговори с фирми, потенциални клиенти. Има заявен интерес.
Това е възможност за реализиране на собствени приходи, които се реинвестират в оборудване и 

за социални дейности, насочени към децата.
По Оперативна програма за регионално развитие от 30.11.2010 г. стартира проект BG-

161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“, за повишаване енер-
гийната ефективност и подобряване на условията на работа и живот в част от учебните сгради.

За 3 години по трите проекта са привлечени съответно
1. НП „Модернизация на системата на професионалното образование“ 2008 г. – 106 500.00 лв.
2. НП „Модернизация на системата на професионалното образование“ 2009 г. – 300 384.76 лв.
3. Оперативна програма за регионално развитие 2010 г.     – 1 150 000.00 лв.
Със значителен социален ефект е и спечеления и изпълнен проект по секторна програма „Леонар-

до да Винчи“ – Мобилност, по който 14 ученици от специалности „Компютърна техника и техно-
логии“, „Микропроцесорна техника“ и „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ участваха в провеждането 
на качествена практическа подготовка на реални работни места в Германия, Лайпциг. Стойността 
на проекта е 47 928 €.

Тази практика мотивира за по-отговорно отношение към учебния процес и собственото утвър-
ждаване и развитие не само участниците, но и техните съученици.

Гордеем се с участието ни в НП „Училището, територия на учениците“ 2008, 2009, 2010г. Уни-
формите, които са направени по проект на учитело-ученически екип са харесвани и от учениците и 
от обществеността. Те идентифицират децата като част от огромното семейство на „Заимов“. 
Всички с гордост носят красивите дрехи на празниците и празниците са красиви с участието на де-
цата в униформи. Принадлежността към елитното училище е част от мотивацията на ученици-
те да са с униформа и не само в празничните дни. Стойността на трите проекта общо е 59 870 лв.



503

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Фиг. 4. Ученически униформи (в офиса на ученическа компания „Заимов медия“)

Началото на нов тип извънкласни форми беше поставено с проекта „Театър, музика и журна-
листика в училище“, финансиран със средства от същата Национална програма. Партнираща орга-
низация на всички проекти по тази програма е Училищното настоятелство. Сформирани бяха три 
действащи екипа от ученици от VIII до ХII клас, готови да работят заедно, талантливи и комуни-
кативни с желание за изява, себедоказване, утвърждаващи се като граждански ангажирани личности 
с творческа нагласа и възможности. Оборудва се офис с техника (компютър, принтер, скенер, копир-
на машина, фотоапарат, видеокамера, озвучителна и музикална техника). Целта на проекта беше ус-
пешно реализирана – удовлетворени бяха потребностите на учениците от творчески изяви и създа-
ване на традиции в общоучилищния живот. Стойността на проекта е 10 699 лв.

Ефектът от този проект се мултиплицира с реализирането на следващия по „Оперативна про-
грама за развитие на човешките ресурси“, схема „Да направим училището привлекателно за младите 
хора“, реализиран през 2008/2009 г.

В името на проекта „След часовете“ е заложена и целта му, да се развиват извънкласните и из-
вънучилищните дейности, да се стимулира учебно-възпитателния процес като се въздейства „въз-
вратно-положително“ върху урочната работа и да се провокират учителите за нови нестандарт-
ни идеи, подходи, технологии.

Участваха 308 ученици в 9 клуба: „Горещо радио“, „Етнография“, „Зелен патрул“, „Туризъм“ , „Ма-
жоретки“, Олимпийски дух“, „Пулсиращ екран“, „Фолклорни танци“ „Фотоарт“ .

С всяка изминала година все по-категорично се налага да се пишат проекти по програми, финанси-
ращи училищните дейности и училищната инфраструктура. За три години усвоените средства в 
ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот са над 1 721 191 лв и не са всичко, което бихме могли и бихме иска-
ли да привлечем, за да стане училището наистина привлекателна територия за децата.

В процеса на работа по проектите потърсихме форма и технология за количествена оценка на 

Фиг. 2 Състезание по готварство – 
кухнята на учебния ресторант

Фиг. 3 Състезание по сервиране и 
сомелиерство – залата на учебния 

ресторант



504

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

участието на учениците в училищния живот и приобщаването им към екипната работа и мотиви-
рането им към себеизява и уважение към изявата на другите.

Така възникна идеята за изготвянето и разпространението между всички класове една форма, на-
речена „Оценъчна карта на „Заимовци“.

Смятаме, че тя може да бъде отнесена към добрите практики в българското училище, с които се 
стимулира гражданското поведение, процеса на самоуправление, творческата активност на учени-
ците, развитието на извънкласните форми.

За да мотивираме учениците да присъстват като публика на мероприятията ние, буквално из-
мислихме оценъчната карта за определяне клас на годината. На едно картонче с размери А5 напра-
вихме 25 квадратчета. В плана за празника бяха предвидени 29 дейности: няколко конкурса, спортни 
състезания, изложби – кулинарни и живописни, геймъри-шоу, ден на таланта, участие в деня на уче-
ническото самоуправление. Във всяко квадратче изписахме съответната инициатива, състезание, 
конкурс. Оставихме малко празно място, за да могат председателите на комисии или ръководители-
те на клубове да вписват точките, получени от класа. Заложихме на олимпийския принцип, че е ва-
жно участието. Съзнателно избрахме за участие да се дават 2 точки, а за публика 1 точка. Ние сме 
многопрофилно учлище и не всички наши 1000 ученика са с отличен или много добър успех, с творче-
ски и актьорски способности, не всички са добри спортисти или програмисти... Просто класовете 
ни не са равностойни.

На картата изписахме регламента, обявихме инициативата „Клас на годината“. Предвидихме и 
мерки срещу фалшификация /имаме добри програмисти.../ Такава карта получи всеки клас, заверена с 
подпис и печат от Директора.

Като една нетрадиционна мярка за намаляване на отсъствията, предвидихме удвояване на точ-
ките за класа с най-малък брой неизвинени отсъствия. 

В края на учебната година комисия обработи представените оценъчни карти и излъчи клас побе-
дител. Със съдействието на Училищното настоятелство наградата на „Клас на годината“ е такава, 
че да допринесе за развитието на ученическия колектив – екскурзия на обща стойност 1000 лв. Беше 
връчена тази учебна година при отбелязване Патрона на ПГ „Ген. Вл. Заимов“ – 08.12.2010 г.

Както можеше да се очаква имаше малко доволни и много недоволни ученици и класни ръководи-
тели. Това ни даде основание да стартираме следващата учебна година инициативата „Клас на годи-
ната“, като включихме и предложенията, които дадоха учениците, председателите на комисии, клу-
бове и отбори, както и класните ръководители.

Внесохме промени в регламента. Най-съществената – нова награда за клас, успял да намали общия 
брой на отсъствията си с 20% спрямо предходния учебен срок. Поради неравностойността на пара-
лелките в училище предвидихме и награда за клас, проявил особено постоянство или инициативност 
при изпълнение на някои от показателите. 

За по-голяма обективност оценяването отново ще се извършва от различни комисии за отдел-
ните инициативи. Обобщаването на резултатите ще стане в края на втори учебен срок, за да може 
класът с най-малък общ брой отсъствия да удвои точките си. Награждаването на класа-победител 
предвиждаме за началото на следващата учебна година. 

Направихме нещо ново за нещо старо, защото извънкласните дейности са традиционни в обра-
зованието. Ние намерихме нова форма да мотивираме учениците за участие в тях. Дали Оценъчна-
та карта на „Заимов-ци“ ще се превърне в традиция – зависи от нас, учителите: ще бъдем ли отво-
рени за новостите, които носят нашите ученици; ще съумеем ли да ги използваме като инструмен-
ти в методическата си работа.

Наясно сме, че тепърва ще осмисляме педагогическата страна на оценъчната карта на 
„Заимов-ци“. Затова ще ни трябва достатъчно време и емпиричен материал... Засега за нас е 
важно да ангажираме учениците си и да им показваме, че те могат да правят много и хубави 
неща, а ние – техните учители ги ценим и сме готови да работим заедно с тях като парт-
ньори.

Социалната функция на училището е подпомогната от партньорството с Училищното насто-
ятелство.

Все по-ярко се открояват социалните различия и най-негативното – увеличаването броя на уче-
ниците, живеещи под прага на бедността. Това води до демотивация на децата и родителите им за 
повишаване на образованието. Води до ранна трудова заетост, възпрепятстваща нормалното уче-
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ническо поведение на децата. Не са изключени и ранните бракове и раждания, които допълнително 
възпрепятстват обучението на младежите.

Всичко това е причина за натрупване на проблеми в учебния процес.
След обсъждане на общо събрание ние всички се обединихме около решението със средства от 

фонд СБКО и собствени приходи да направим необходимото, за да привлечем и задължим учениците.
  Осигуряваме на учениците с финансови затруднения безплатни или с намаление карти за пъ-

туване.
  Осигуряваме по 1 безплатна закуска на тези ученици. Закуските се приготвят от ученици в 

учебна практика по производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.
  Предоставяме еднократни помощи на децата без родители.
  Партньор в социалната ни политика е Училищното настоятелство.

Най-успешната дейност в изпълнението на тази програма е провеждането на благотворителни 
балове за събиране на средства за подкрепа на деца с проблеми в семейството и деца в затруднение, но 
показали високи резултати в работата си. Баловете на Училищното настоятелство, които се про-
веждат от 16 години са събития, които са очаквани с нетърпение от местния бизнес. Това е място-
то, на което учениците приготвят менюто, ученици участват и в сервирането, от ученици е под-
готвена и програмата. Всичко това се случва в учебния ресторант. Ефектът е изключителен, защо-
то ученици помагат на ученици и хората, отворени за благотворителност имат възможност да ви-
дят реалния резултат от своята дарителска дейност. 

„Мога, защото искам“ е мотото на ученическа компания „Заимов медия“ към Професионална гим-
назия „Генерал Владимир Заимов“ . Този девиз най-точно очертава целите и амбициите на екипа от 
ученици и учители. Ученическата компания бе учредена през учебната 2009/20101 год. по инициатива 
на клуб „Журналист“ и училищния театър „Заимовец“. Разработена е по програма „Джуниър Ачийв-
мънт“. Дейността на компанията е свързана с издаването на училищния вестник „Огледало“, засне-
мането и предлагането на телевизионни предавания, сътрудничество с местни медии, с изявите на 
училищния театър и участие в изработването на рекламни материали. Ученическата компания ор-
ганизира и продуцира редица инициативи, между които конкурса Мис и Мистър „Заимов“, състеза-
нието за знаещи „Минута е много“ и др. 

Фиг. 5. Нова форма на Оценъчна карта

Фиг. 6 и 7. Благотворителен бал
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Оформени са и работят няколко екипа: Творчески екип, в който влизат клуб „Журналист“, и учи-
лищния театър „Заимовец“

Във фирмата работят три отдела: „Творчески отдел“, отдел „Маркетинг“ и реклама“ и отдел 
„Счетоводство“. Управител на фирмата е ученичка от ХI клас. Учениците изпълняват функциите 
си под ръководството на преподавателя. Дейността като цяло включва: издаването на училищния 
вестник „Огледало“; изработването на кулинарно предаване, което се излъчва по кабелните телеви-
зии по Карлово, Сопот и района; организира конкурс „Мис и мистър „Заимов“; включи се в инициати-
вата „Мениджър за един ден“; участва с филм за първия учебен ден, обявен от Майкрософт и спечели 
трето място. Театър „Заимовец“ постави пиесите „Бомба в училище“ и „Слово за Дякона“.

През месец март 2010 г. дейността на ученическата компания представи на областната канфе-
ренция „Училището – желана територия на ученика“ и спечели първо място. 

Тази идея, даде възможност много от учениците да развият отговорност, толерантност, акри-
етивно мислене, дарби и учения и способност за работа в екип и под напрежение. Мислим, че резулта-
тите надминават очакванията ни. 

Своя принос към живота в училище имат и празниците, в които се обединяват усилията на ръ-
ководство, ученици, учители, служители. Те не са самоцелни. Във всеки повод се търси идея за пови-
шаване на самочувствието и активността на децата, оформяне на личностни качества, утвъжда-
ване на самосъзнанието за принадлежност към родината и родното училище и потребността от об-
щуване с колектива и с културните ценности. Всяко участие е мотивирано и чрез инициативата 
„Клас на годината“. 

С интерес и нетърпение се очакват Патронния празник – 8 декември, Празника на училището – 
м. юни, Празника на влюбените, Деня на земята, Абитуриентския бал – превърнал се в събитие за це-
лия град, Връчването на дипломите на всеки випуск. 

Фиг. 8. Празничен концерт, посветен на 40 години от създаването на училището, 12.06.2009г.
 

Останаха много неразказани неща за нашето училище, но и това, което споделих дава представа 
за едно модерно, изпълнено с много живот и крепящо се на традиции българско училище.

Ако знаеш какво искаш, ако имаш ясни цели и голяма амбиция да ги осъществиш, ако имаш добър 
екип, мотивиран да работи отговорно и всеотдайно, ще се справиш с трудностите и отговорно-
стите да бъдеш ръководител на едно голямо училище

Ако обичаш своя роден град и си верен на неговите традиции. Ако носиш младежки дух и желание 
за промяна, ще посрещнеш изпитанията на времето и ще направиш така, че да се говори с уважение 
и респект за голямото училище в малкия град.
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Фиг. 10. Абитуриентски бал на випуск 2011 
(площад „Иван Вазов“, Пламена Назарова – 

ученик на годината)

Фиг. 9. Церемония по връчване на дипломите 
на випуск 2011 (в двора на училището пред 

паметника на патрона)
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АДЪРСКА – ДАСКОВА, КАТЯ НИКОЛОВА
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот – 4330 
pgzaimov@yahoo.com 
Голямото училище в малкия град. Предизвикателства и победи

АЛЕКСАНДОВА, РОСИЦА ЦВЕТАНОВА
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Габровница, област Монтана
rosica_58@abv.bg 
Зимните празници в родния край

АНГЕЛОВ, АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Катедра по театрално изкуство,
ул. Крали Марко 2, гр. Благоевград
angelov_60@abv.bg 
Нормализиране на фазовата пулсация в празничното поведение на училищната общност при 
училищния празник: „Откриване на нова учебна година“ 

АНГЕЛОВ, АНГЕЛ СТОЯНОВ
СОУ „Сава Доброплодни“, бул. Мадара 34,  гр. Шумен
angelow@dgklaz.net
Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по Информационни технологии

АНГЕЛОВА, ВАСИЛИСА ПАВЛОВА, ИНЖ.
РИО Благоевград, ул. Тракия 2, гр. Благоевград
vasy_pav@abv.bg 
Кооперативното обучение, нов дидактически модел в обучението по информационни технологии

АНГЕЛОВА, ВЛАДИМИРА СТЕФАНОВА, Д-Р
ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, Катедра „Начална педагогика“,
бул. България № 236, гр. Пловдив 4000
vladiang@abv.bg 
Понятието функция и пропедевтика на изучаването му в началния етап на средното училище

АНГЕЛОВА, ЛУЧИЯ, ПРОФ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми

АНГЕЛОВ, БОЖИДАР, ПРОФ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
gurova_v@abv.bg
Игрово-образователното пространство като „отворена“ среда за компетенциите на децата

АНДОНОВА, ВАЛЯ ТОДОРОВА
ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
„Децата разказват... една приказна сюита“, или как създададохме ателиетата по изкуство към 
„Работилница за изкуство“ в Шумен и как работим в тях

АТАНАСОВА, ДАФИНА ИВАНОВА
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
dafina_atanasova@abv.bg 
Обучение в Академично писане на текст в учебната програма по Езикова култура на студентите
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АТАНАСОВА – МИНЕВА, РОСИЦА ДЕЛЧЕВА
Пето основно училище „Митьо Станев“, ул. Стефан Самболов 19, гр. Стара Загора
rosesunrise65@abv.bg 
Как да си направим електронен учебник – от деца – за деца

АТАНАСОВА – НОЧЕВА, ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА
Основно училище „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково
zlatka19@abv.bg 
Работата по проект в обучението по извънкласно четене в начална училищна възраст

БАЕВА, МАРИЯ КИРИЛОВА, ПРОФ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
maria_baeva@abv.bg 
Информационна грамотност в приобщаваща образователна среда

БАРБУЛСКА, РАЯ ТОДОРОВА
VIII СОУ „Арсени Костенцев“, ж.к. Еленово, гр. Благоевград
raqtodorova@teacher.bg 
Нашето училище – заедно учим, играем, творим

БИРОВ, СЕРГЕЙ
VIII СОУ „Арсени Костенцев“, ж.к. Еленово, гр. Благоевград
s_birov@abv.bg 
30 години Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ – традиция и новаторски дух

БИРОВА, МИЛЕНА АНГЕЛОВА
VIII СОУ „Арсени Костенцев“, ж.к. Еленово, гр. Благоевград
milira@teacher.bg 
Нашето училище – заедно учим, играем, творим

БОЕВ, ДОБРЯН БОЙКОВ
СНЦ „Етнотолеранс“, ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700
dobrian@gmail.com  
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език

БУДИНОВА, ВАЛЕНТНИНА АСЕНОВА
7 ОУ „Г. Сава Раковски“,  ул. Стара планина № 14, гр. Перник
valbud@abv.bg 
Мултимедийно обучение по фолклор в IV клас с реализиране на междупредметни връзки. Празници 
и обичаи – Бъдни вечер, Коледа и Нова година

БУЮКЛИЕВА, МАРУСЯ ТОШЕВА
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ул. Родопи № 48, гр. Пловдив
musy@abv.bg 
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт 
или услуга

ВАСИЛЕВА, СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА
ОУ „Христо Ботев“, с. Войника, обл. Ямбол
snejka_vasileva@abv.bg 
Иновационна технология при изработване на колаж – „Зима“
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ВЕЛИНОВА, ТОДОРКА, ДОЦ. Д-Р 
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Игрово-образователното пространство като „отворена“ среда за компетенциите на децата

ВИДЕНОВА, МИМИ МИТКОВА
73 СОУ „Владислав Граматик“,  ул. Георги Измирлиев 2, гр. София, 1404
mimi.videnova@sou73.bg 
Math&Technology

ВЪЖАРОВА, ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА
НБУ „Михаил Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
veselina_vajarova@lakatnik.org 
Предварителна подготовка на учителя и организация на средата в класната стая за стимулиране 
комуникативната компетентност на учениците при вторческо писане
НБУ – Новото българско училище – духовен храм и оазис за децата

ВЪЛКАНОВА, ВЕРОНИКА СВЕТЛОЗАРОВА, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
valkanovav@abv.bg 
Информационна грамотност в приобщаваща образователна среда

ВЪЛКАНОВА, ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА
СОУ „Софроний Врачански“, ж.к. Тракия, гр. Пловдив 4001
veselina_viva@abv.bg 
Подготовка на ученици с помощта на образователен портал

ВЪЛЧЕВА, ПЕНКА КРЪСТЕВА, ДОКТОРАНТ
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, бул. Якимов 1, гр. Бургас, 8000
pepa_valcheva@abv.bg 
Презентацията в контекста на литературното обучение в  предучилищна 

ГЕНОВА, ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА
ОУ „Антон Страшимиров“, к-с Славейков, до бл.28, гр. Бургас
genova_petranka@hotmail.com 
Мъдроизворница

ГЕОРГИЕВА, АННА САВОВА, Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ 
№69 А, София 1575
georgieva76@abv.bg 
Затруднения при овладяване на български език от ученици-мигранти (1.–4. клас) 

ГЕОРГИЕВА, ЛЮБКА СТОЯНОВА
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Димитър Благоев № 44, гр. Карнобат
shmat_z@abv.bg 
Използване на компютърни презентации и електронни тестове с Mouse Mischief  в извънкласните 
дейности, при подготовка и провеждане на годишно тържество в I клас

ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ РАДАНОВА
54 СОУ „Св. Иван Рилски“, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София
radanova06@abv.bg 
54 СОУ „Св. Иван Рилски“ – храм, съдба, ежедневие
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ГЕОРГИЕВА, НАДЯ ЙОРДАНОВА
ОУ „Максим Горки“, ул. Васил Априлов № 50, 5900 Левски, обл. Плевен
nadi_74@abv.bg 
Опознай природата лесно и интересно

ГЕОРГИЕВА, РОСИЦА СПАСОВА
СОУ „Крум Попов“, ул. Иван Вазов №2, гр. Левски
rossi_georgieva@abv.bg 
Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас 

ГЕОРГИЕВА – НИКОЛОВА, ТОНКА ЗДРАВКОВА
III ОУ „Димитър Благоев“, ул. Харалан Ангелов 17А , гр. Шумен
teorgieva@abv.bg 
Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по Информационни технологии

ГЕШЕВА, МАЯ ИВАНОВА
Национална финансово-стопанска гимназия, ул. Розова долина № 1 , гр. София 1421
mayagesheva@gmail.com 
Иновационните бизнес обучителни практики в образователното пространство на третото 
хилядолетие

ГЛУХКИНА, ГАЛИНА ГЕНОВА
ОУ „Васил Левски“, ул. Васил Левски 23, гр.Чирпан 
Gluhkina@abv.bg 
Компютър в нужда се познава

ГУГЛЕВА, ВИОЛЕТА ЕНЕВА
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ул. Родопи № 48, гр. Пловдив
vgugleva@abv.bg 
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт 
или услуга

ГУНЕВА – ГЕОРГИЕВА, ВЯРА ГЕОРГИЕВА
Математическа гимназия „Баба Тонка“, ул. Иван Вазов 18, гр. Русе 7000
wiarag@abv.bg 
Педагогически  модел за развиване на художествено възприемане на произведения на изкуството  
в пети клас – Преживяване в музея

ГЮРОВА, ВЕСЕЛА, ПРОФ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ 
№69 А, София 1575
gurova_v@abv.bg
Игрово-образователното пространство като „отворена“ среда за компетенциите на децата

ГЮРОВ, ДИМИТЪР, ПРОФ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ 
№69 А, София 1575
gurov_d@abv.bg
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми

ДАМЯНОВА, ХРИСТИНА ТОМАНОВА
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот – 4330 
pgzaimov@yahoo.com 
Ученическа компания „Заимов медия“
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ДЕРМЕНДЖИЕВ, МИТКО КОЛЕВ
СОУ „Любен Каравелов“, ул. Захари Зограф № 27, гр. Димитровград
dermi1@abv.bg 
Делегираният бюджет в СОУ „Любен Каравелов“, гр.  Димитровград – десет години по-късно

ДИМИТРОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Физически факултет, Катедра „Методика на обучението по физика“,
бул.Дж. Баучер №5А, гр. София 1164
veselina@phys.uni-sofia.bg 
ИКТ в развитието на обобщени познавателни умения у студентите по физика

ДИМИТРОВА, КРАСИМИРА АТАНАСОВА, Д-Р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
itlearning@hotmail.com
Формиране на умения за ориентиране в пространството в началния етап на обучение – състо-

яние и възможности

ДИМИТРОВА, РАДКА ГЕОРГИЕВА
Начално училище „Димитър Благоев“, ул. Любен Каравелов 70, гр. Стара Загора
ra_ara@abv.bg 
Мостове на приятелството

ДИМИТРОВА, РОСИЦА КОСТАДИНОВА 
ЦДГ 68 „Патиланско царство“, ул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора
cdg68sz@abv.bg
Електронните тестове в детската градина

ДИМОВА, ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА, ГЛ. АС. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Физически факултет, бул. Джеймс Баучер 5, София 1164
dimova_v@abv.bg 
Доброто в работата на съвременния учител

ДОНКОВА, ГАЛИНА МЛАДЕНОВА
54 СОУ „Св. Иван Рилски“, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София
donkova_1968@abv.bg 
54 СОУ „Св. Иван Рилски“ – храм, съдба, ежедневие

ДОЧЕВСКА, ГЕРГАНА ИВАНОВА
СОУ „Александър Иванов – Чапай“, ул. Тодор Каблешков 5, гр. Белово, обл. Пазарджик 
g.g.1969@abv.bg 
Приложение на технологията Microsoft Mischief „Един компютър – Много мишки“ в 
педагогическата практика

ДЪЛГЪЧЕВА – КОЛЕВА, НИНА ГЕОРГИЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
ninak@abv.bg 
Екологични аспекти в учебните програми по предмета „Човекът и природата“ за III и IV клас

ДЮЛГЯРОВА, ПЕНКА КРЪСТЕВА
СОУ „Нешо Бончев“, ул. Цар Освободител №7, гр. Панагюрище
stivad@abv.bg
Приемственост + привличане = УСПЕХ 
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ЗАХАРИЕВА, РАЙНА, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
zaharieva_r@dir.bg 
Наративът на различните актьори в образователната среда за образа на съвременния учител

ЗЛАТКОВА, ЛЮБА АТАНАСОВА
ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
liuba.zlatkova@gmail.com 
„Децата разказват... една приказна сюита“, или как създадохме ателиетата по изкуство към 
„Работилница за изкуство“ в Шумен и как работим в тях

ИВАНОВА, ДЕНКА ПЕНЧЕВА
ЧСОУ „Нов век“,с. Кирилово, общ. Стара Загора
dp_ivanova@mail.bg 
„My English Dictionary“ – интегриране на информационните технологии в процеса на обучението 
по английски език в начален етап

ИВАНОВА, ЕЛЕНА СОТИРОВА
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, бул. Гоце Делчев 36, гр. Гоце Делчев
elvi70@abv.bg 
Интерактивен електронен учебен курс по технология на облекло от текстил, модул: „Рокли“

ИВАНОВА, МАРИЯ СПАСОВА
СОУ „Васил Левски“, ул. Гео Милев 1, гр. Русе
spasova_maria@abv.bg 
Половото възпитание при подрастващите, реализирано със средствата на информационните 
технологии

ИВАНОВА, МИЛЕНА ДИМИТРОВА
СОУ „Любен Каравелов“, ул. „Захари Зограф“27, Димитровград
milena.mile67@gmail.com 
Проект: „Посланици на Доброто“

ИВАНОВА, РУСКА ТОДОРОВА
СОУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас
rosi_iv@mail.bg 
Работата в екип – една инициатива за успешна интеграция на децата със специални образователни 
потребности

ИВАНОВА, ТИНКА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки,
бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010
tinche_ivanova@abv.bg 
Българският модел за подготовка на учители – традиции, реалности, прогнози

ИЛИЕВ, ИЛИЯ ЦОНЕВ
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
iliyaconev@abv.bg
Интегративни функции на коструктивно-техническата дейност в началното училище
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ИЛИЕВА, РУСКА СТОЯНОВА
56 СОУ „Проф. К. Иречек“, район Люлин, гр. София
ruska_ilieva@abv.bg 
WUNDERKIND2011

ЙОРДАНОВА, ПЕТЯ БОРИСОВА
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
petya_j@yahoo.com 
Интернет-базирани програми и платформи в обучението по английски език в начален курс

ЙОТОВА, ГЕНОВЕВА МИХАЙЛОВА
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. д-р Адриян Атанасов № 8, гр. Ботевград
vevi_genoveva@abv.bg 
Активизиране  дейността на учениците с Mouse Mischief в часовете по начално четене

КАЛОЯНОВА, НАДЕЖДА АНГЕЛОВА, ГЛ. АС. Д-Р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки,
бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010
kaloyanowa_n@yahoo.com 
Кoмпаративна компетентност на учителя – теоретичен модел

КИБРИТЕВА, ПАРАШКЕВА МИНКОВА
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Димитър Благоев № 44, гр. Карнобат
pepinas69@teacher.bg 
Използване на компютърни презентации и електронни тестове с Mouse Mischief  в извънкласните 
дейности, при подготовка и провеждане на годишно тържество в I клас

КОСТОВА, МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
СОУ „Софроний Врачански“,  ж.к. Тракия, гр. Пловдив 4001
margaritakostova@abv.bg 
Подготовка на ученици с помощта на образователен портал

КЪНЕВА, НИНА КРЪСТЕВА
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, бул. Могильов 69, гр. Габрово
nina_c06@abv.bg 
Възможности на иновационния мениджмънт за стимулиране на учителите относно 
използването на Информационни технологии

ЛАЗАРОВ, БОРИСЛАВ ИВАНОВ, ДОЦ. Д-Р 
Институт по математика и информатика – БАН, ул. Академик Георги Бончев бл. 8, София 1113
lazarov@math.bas.bg 
Организиране на изследователско търсене на учениците в среда на система за динамична 
геометрия

ЛАЛОВА, ДАНИЕЛА СЕВЕРИНОВА
ЧСОУ „Св. Георги“, бул. Ген. Тотлебен 2А, ет. 5, ап.12
daniella.severinova@wondergroup.eu 
Интегриран подход в обучението по математика и информационни технологии в 5. и 6. клас

ЛЕГКОСТУП, МАГДАЛЕНА МАРИНОВА, Д-Р
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет
m_legkostup@abv.bg
Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия
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МАВРОВА, ЯНА ХРИСТОВА
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
mavrova@teacher.bg 
Интегриране на информационните технологии в урока по математика и осъществяване на 
междупредметни връзки

МАРИНОВА – НИКЛОВА, БРАНИМИРА НЕДЕЛЧЕВА
СОУ „Христо Ботев“, ул. Станционна 11, гр. Айтос
branimira2002@yahoo.com 
Светът в една класна стая

МЕМОВА, ЗЛАТКА АСЕНОВА
СОУ „Св. Княз Борис I“, ул. Пейо Яворов 4, с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
zlatka_memova@abv.bg 
Използване на интерактивните методи на обучение и информационните технологии за 
овладяване на правописа във втори клас

МИЛАНОВА, АНТОАНЕТА НАЙЧОВА
СОУ „Летец Христо Топракчиев“, Ул. Иван Вазов № 10, гр. Божурище, обл. София
tony-66@windowslive.com 
Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“ – модел на смесено обучение по гражданско 
образование в трети клас

МИЛЕВА, ЙОНКА ЖЕЛЯЗКОВА
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
ionimi@teacher.bg 
Формиране на познавателен интерес у учениците в часовете по английски език в начален етап

МИЛЕНКОВА, ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София
milenkova@teacher.bg 
С приказка любима в детската градина

МИЛЧЕВА, ГАЛЯ ИВАНОВА
ОУ „Братя Миладинови“, к-с Братя  Миладинови, гр. Бургас
gal_im@abv.bg 
Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение 
на учениците от 1. – 4. клас

МИНЧЕВА, ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
95 СОУ „Професор Иван Шишманов“, община Подуене, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода № 
66, София
violeta.mincheva@abv.bg 
За Апостола – с любов

МИНЧЕВА, ЖАНА ПЕНЧЕВА
Начално училище „Димитър Благоев“, ул. Любен Каравелов 70, гр. Стара Загора
nudblsz@abv.bg 
Начално училище „Димитър Благоев“ – училище с традиции и бъдеще

МИХАЙЛОВА, ГЕРГАНА
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми
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МОМЧЕВА – ГЪРДОВА, ГАЛИНА ДИМИТРОВА
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, кк Чайка, гр. Варна 9007
gmomcheva@gmail.com 
Плъгини с визуално програмиране в учебните програми в българското училище

МОНОВА – ЖЕЛЕВА, МАРИЯ, Д-Р
Бургаски свободен университет, Център по икономика и управленски науки,
бул. „Сан Стефано“ 62, 8001 гр. Бургас
mariya@zhelev.com 
AVATAR – Един курс за преподаване чрез виртуалния свят

МЪНГОВА, СТЕФКА ПЕТРОВА
СОУ „Васил Левски“, ул. Гео Милев 1, гр. Русе
soulevski@abv.bg 
Нетрадиционното – по-трудният, но по-сигурен път към бъдещето

НЕДЯЛКОВА, ХРИСУЛА АТАНАС, ДОЦ. Д-Р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, 
гр. Бургас 8010
suli_m@abv.bg 
За някои основни компетентности на студентите по социална педагогика в процеса на 
практическото им обучение

НЕНОВСКА, МАРИЯ ДОНЧЕВА
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ул. Родопи № 48, гр. Пловдив
m_d_nenovska@abv.bg 
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт 
или услуга

НИКОЛОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
nikolov@dobrich.net 
Използване на писмени исторически източници в обучението на студентите

НИКОЛОВА, БИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА, ДОКТОРАНТ
Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна 
педагогика, катедра „Музика“
b_valerieva@yahoo.com 
Комуникация, музика, музикотерапия

НИКОЛОВА, ЙОРДАНКА СТОЙНОВА, ДОКТОРАНТ
ОУ „Кочо Честеменски“,  ул. Севастопол 28, гр. Пловдив
СУ „Св. Кл. Охридски“
iosnikolova@abv.bg 
Повишаване нивото на езиковата компетентност на учениците в начален етап на средното 
образование чрез използването на ИКТ в процеса на обучение по български език

НУНЕВ, ЙОСИФ ЯСЕНОВ, Д-Р
СНЦ „Етнотолеранс“, ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700
inunev@abv.bg   
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език
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ПАПАНЧЕВА, РУМЯНА ЙОРДАНОВА, ДОЦ. Д-Р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
rumi@parallel.bas.bg
E-ресурси в помощ на учителя по математика в началното училище

ПАРИЖКОВА, ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. 
София
dr.parijkova@abv.bg 
Аутсорсинг стратегии – възможности за висшето образование

ПЕЕВА, ИСКРА ПЕЕВА
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
iskra_peeva@lakatnik.org 
Компютър в нужда се познава

ПЕНЕВ, РАДОСЛАВ ИВАНОВ, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. Шипченски проход № 69А, София 1579
penev_radoslav@abv.bg
Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст

ПЕНЕВА, ЛЮБОСЛАВА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. Шипченски проход № 69А, София 1579
peneva_luboslava@abv.bg
Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст

ПЕТКОВА, АНИЧКА ГЕОРГИЕВА
ОУ „Иван Вазов“, ул. Цар Симеон Велики № 101, гр. Видин
anivd@abv.bg 
Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас 

ПЕТКОВА, ДИАНА ВЕСКОВА
СОУ „Симон Боливар“, ул. Преспа № 1, гр. Пловдив
diana_veskova@yahoo.com 
Стимулиране на  творческия процес, чрез специализиран музикален софтуер в часа по музика на 
средното общообразователно училище в България

ПЕТКОВА, ЕЛЕНА
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, бул. Якимов 1, гр. Бургас
el_petkova@abv.bg 
Социалната кауза при обучение на студенти от специалност „Социална педагогика“

ПЕТРОВА, ВАНЯ АТАНАСОВА, ДОЦ. Д-Р
Тракийски университет, Педагогически факултет,
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“,
ул. Армейска 9, гр. Стара Загора
vanja_p@abv.bg 
Екологическата компетентност на студенти от специалност ПНУП – ОКС Бакалавър и ОКС 
Магистър
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ПЕТРОВА, СТЕФАНКА НЕСТОРОВА
Образователен център „Материка“, ул. „Княз Борис I“ № 46, ет.2, гр. Варна
stefipetrova@gmail.com
Работата по проекти – иновационен метод за придобиване на нови знания

ПРОДАНОВ, КРАСИМИР ИВАНОВ, ИНЖ.
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот 4330
pgzaimov@yahoo.com 
Разработка на интерактивна бяла дъска за онагледяване на урок. Oценяване  на придобитите 
знания на ученици в реално време, чрез on-line тестове

ПРОКОПОВА – ДИМИТРОВА, ЗЛАТИНА ВЪЛЧЕВА
СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево
z_prokopova@abv.bg 
Проектът  „С книжка и мишка в час“ – възможност за интегриране на технологиите при 
изучаванe на приказките в първи клас

ПЪРВАНОВА, ЙОРДАНКА ПЪРВАНОВА
СОУ „Любен Каравелов“, ул. Захари Зограф 27, гр. Димитровград 6400
dany.parvanova@gmail.com 
Уча, докато се забавлявам или ... забавлявам се, докато уча

РАЧЕВА, МАРГАРИТА ИВАНОВА
Шуменски Университет „Епископ К. Преславски“, Педагогически факултет,
Катедра „Музикално възпитание и изпълнителство“, гр. Шумен
miracheva@abv.bg 
За опита при въвеждане на точкова система за оценяване знанията и уменията на студентите 
по дисциплината „Музикална диагностика“

РАЧЕВА, МИХАЕЛА
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ № 69 А, София 1575
Игрово-образователното пространство като „отворена“ среда за компетенциите на децата

РУСЕВА, ВЕСЕЛА
СОУ „Христо Ботев“, ул. Станционна 11, гр. Айтос
Светът в една класна стая 

САВАТЕВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА
ОУ „Христо Ботев“, ул. Велека 2, кв. Победа, гр. Бургас
dani_42@abv.bg 
Учим и празнуваме заедно – за едно по-добро бъдеще на нашите деца

СЕРКЕДЖИЕВА, МАРИЯ ПЕТРОВА
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, бул. Гоце Делчев 36, гр. Гоце Делчев
maria.ps@abv.bg 
Интерактивен електронен учебен курс по технология на облекло от текстил, модул: „Рокли“

СОФРОНИЕВА, ЕКАТЕРИНА НЕДЕЛЧЕВА
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
sofpress@vmail.bol.bg
Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение
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СПАСОВА – АНАСТАСОВА, КРАСИМИРА СТОИЛОВА
ОУ „Даскал Димитри“, ул. Дондуков № 43, гр. Кюстендил
krasi77ssa@abv.bg 
Клуб по астрономия „Звезден откривател“

СПИРИДОНОВА, ЛОРА ИЛИЕВА, ГЛ. АС. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ № 69 А, София 1575
l.hristova@alink.biz 
Интеркултурни дименсии на игровите ситуации

СТАМАТОВА, РАДКА МИРЧЕВА
ОУ „Васил Априлов“, бул. Сан Стефано 88, гр. Бургас
stamatova_21@abv.bg 
Сигурност и реализацията на младите кадри

СТАНКОВ, КРАСИМИР РАДКОВ
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, ж.к. Добротица 12, гр. Добрич
krstankov@yahoo.co.uk 
Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на 
обучението по физическо възпитание

СТАРИБРАТОВ, ИВАЙЛО ПЕЕВ
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, ул. Чемшир 11, гр. Пловдив
ivostar@abv.bg 
Използване на интерактивни дъски в обучението по математика
Бъдещето на училището

СТЕФАНОВ, СТЕФАН КРУМОВ, ДОКТОРАНТ
СОУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, ул. Студентска № 10, гр. Русе
РУ „Ангел Кънчев“, Факултет Природни науки и образование, Катедра ППИ
stefanov.bg@gmail.com 
Училищен сайт чрез SyndeoCMS – от стартирането до ползите
Проектно-изследователски опит от „Игрите на поколенията“

СТОЙЧЕВА, НЕДКА СТОЯНОВА
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
nedka_stojcheva@lakatnik.org 
Интерактивни техники в урока по Околен свят – 2 клас

СТОЯНОВ, КРАСИМИР МАНОЛОВ, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св.Климент Охридски“, Департамент за езиково обучение,
ул. Коста Лулчев №27, гр. София
krasimisto@gmail.com 
Оценка на „различното мислене“ като стратегия в добрите практики на чуждоезиковото 
обучение

СТОЯНОВА, ЛИЛИЯ СТОЯНОВА
Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“, ул. Илинден № 13, гр. Благоевград
lilis_48@hotmail.com 
Интерактивното обучение по математика чрез ИКТ в началните класове  – верният път към 
ефективен учебен поцес
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СТОЯНОВА, МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
бул. „Шипченски проход“ № 69 А, София 1575
stojanova_m@abv.bg   
Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители

СТОЯНОВ, СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ, ПРОФ. Д-Р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  Факултет по математика и информатика, 
бул. България 236, гр. Пловдив 4000
stani@uni-plovdiv.bg 
Образователен портал за средното училище
Подготовка на ученици с помощта на образователен портал

ТАБАКОВА, НЕДЯЛКА ИВАНОВА 
ЦДГ 68 „Патиланско царство“,  ул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора
cdg68sz@abv.bg
Електронните тестове в детската градина

ТАКУЧЕВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“, 
Студентски град, Стара Загора 6000
npt@uni-sz.bg  
Неприязънта като мотивация за учене

ТЕРЗИЕВА, МАРГАРИТА ТОДОРОВА, ПРОФ. ДПН
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки,
бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010
mater@abv.bg 
Методически иновации при работа със студенти за усвояване преподавателски умения по 
Български език и литература за детската градина и началното училище

ТОДОРОВА, АНЕЛИЯ ЯКОВА
ОУ „Димитър Благоев“,
ул. Христо Смирненски №1 А, гр. В. Търново
teacher.a@abv.bg 
Приложение на „Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки“ в обучението по 
български език във втори клас

ТОДОРОВА, ДИМИТРИНА АТАНАСОВА
ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас
d_todorova@gpaeburgas.org 
Реализация на информационно-технологични (ИТ) решения в гимназиален етап

ТОДОРОВА, МАРИАНА ИВАНОВА
Софийска математическа гимназия, ул. Искър № 61, София 1000
smg0@abv.bg 
Организиране на изследователско търсене на учениците в среда на система за динамична 
геометрия

ТОДОРОВА, ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА
СОУ „Цар Симеон Велики“, ул. Търговска № 6, гр.  Видин
tzvety_st@yahoo.com 
Web 2.0 технологиите – иновация, в помощ на обучението 
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ИНДЕКС

ТОНЕВА, РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
35 СОУ „Добри Войников“, ул. Добри Войников № 16, гр. София
tonevi98@yahoo.com 
Използване на ИКТ в разнообразен образователен контекст при реализиране на проект „Нека да 
се храним заедно – срещи около европейската маса“

ТОНЕВ, ТОШКО БИСЕРОВ
35 СОУ „Добри Войников“, ул. Добри Войников № 16, гр. София
tonevi98@yahoo.com 
Интегриране на дейности по проект по програма Коменски  „Бъди млад архитект и хуожник“ в 
учебния процес в начален етап

ТОЦЕВА, ЯНКА РУСЕВА, ДОЦ. Д-Р
СНЦ „Етнотолеранс“, ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700
ethnotolerance@abv.bg 
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език

ТРЕНЧЕВА, ТЕРЕЗА, Д-Р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София,
бул. Цариградско шосе 119
tereza_trencheva@abv.bg 
Приложение на софтуерни пакети със свободен лиценз в образователния процес

ТРЕНЧЕВ, ИВАН, Д-Р
Югозападен Университет „Неофит Рилски“, катедра „Информатика“, гр. Благоевград
tereza_trencheva@abv.bg 
Приложение на софтуерни пакети със свободен лиценз в образователния процес

ФОТЕВА, МИЛЕНА РАЙНОВА
СОУ „Никола Вапцаров“,  ул. Димитър Зехирев № 58, гр. Айтос 8500
milena_foteva@abv.bg 
„Заниманията по интереси“ или интересни занимания в така наречената занималня

ХРИСТОВА, ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА
ОУ „Екзарх Антим I“, ул. Захари Стоянов № 86, гр. Пловдив
lybomira@abv.bg 
Музика за VI клас „е+“ обобщение

ЦАНКОВА, МИЛЕНА ИЛИЕВА, ГЛ. АС. Д-Р 
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
milena_b@abv.bg 
Знанията за човека в обучението по методика на природознание
Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на 
обучението по физическо възпитание

ЦВЕТАНСКА, СИЛВИЯ ИЛИЕВА, ДОЦ. Д-Р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, бул. Цар Освободител № 15, София 1575
silvia.tsvetanska@gmail.com 
Мотивиране на учениците за постижения – комуникационни аспекти
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ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ЦОКОВ, ГАЛИН БОРИСОВ, ДОЦ. Д-Р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, Катедра „Педагогика, 
психология и социални дейности“, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив
g_tzokov@abv.bg 
Блогът на директора като иновация в мениджмънта на училищната организация

ЧЕРКЕЗОВА, КРЕМЛИНА ЛЮБОМИРОВА
34 ОУ „Стою Шишков“, ул. Родопски извор №43, ж.к. Борово, София 1680
krem_lina@mail.bg 
Интегриране на дейности – открит урок по ИТ в VI клас. Създаване на интерактивни тестове. 
Участие на ученици от 34 ОУ „Стою Шишков“, София в състезанията/1-4 клас/ и олимпиадите 
по ИТ /5-8 клас/ (Представяне на добра учебна практика)

ШАПКАЛОВА – КАТЪРСКА, СВЕТЛА АНГЕЛОВА, ГЛ. АС. Д-Р
Университет по библиотекознание и информационни технологии,
бул. Цариградско шосе 119, гр. София
sasch@abv.bg 
Религиозният център „Метеора“ – студентска работа на терен

ШУРЕЛОВА, ЯНКА ГЕОРГИЕВА
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника,
бул. Стефан Стамболов 69, гр. Бургас
yana_shurelova@abv.bg 
AVATAR – Един курс за преподаване чрез виртуалния свят

ЯНЕВА, ПЕПА ГЕОРГИЕВА
ОУ „Антон Страшимиров“, к-с Славейков, до бл.28, гр. Бургас
p.ianeva72@hotmail.com 
Мъдроизворница

JOVEVS KI, DOBRI
Macedonia
dobri.jovevski@live.com 
Grandma’s Games

VASILEVA, MARINA
Macedonia
vasileva_marina@live.com 
Grandma’s Games


