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Abstract: modern society – parents, school, educational institutions – faces an extremely complex task – to 
prepare the growing generation with sufficient and adequate knowledge and skills to be of use to them through-
out their lives. the dynamics with which all spheres of social life are developing makes it difficult to predict how 
to educate and educate children today to be ready for the life that awaits them. traditional learning, which has 
proven its importance, needs to build on so-called 21st century skills – communication skills, critical thinking, 
collaboration, digital literacy.
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актуалност и значимост на научната проблематика
съвременното общество, базирано на технологии и информация, формира дигитално поколение де-

ца. технологиите, от една страна, предлагат и подпомагат комуникативни и екипни модели на взаимо-
действие. от друга страна, технологиите са и предпоставка за киберзависимост, изолация и асоциално 
поведение. образователните, социалните  институции и семейството не са готови да предложат превен-
ция на негативните модели за новото поведение. 

контекстните компетенции или така наричаните „меки умения“ (soft skills) са част от ключовите ком-
петенции за успеха на човека във всеки етап от неговото развитие. под меки умения разбираме компе-
тенциите за: комуникация, толерантност, търпимост, взаимопомощ, съпричастност, екипност, лидерство, 
водене на преговори, вземане на решения, креативност и др. Формирането на тези важни за личността 
умения започва от ранна възраст и ключови фактори за това са семейството, общността, образователни-
те и социалните институции, с които детето взаимодейства.

модел на изследване
За изследване и преодоляване на откроилите се тенденции, се планират дейности в две насоки:
1. емпирично изследване – разработване на инструментариум  
2. практико-приложно изследване – предлагане на конкретни педагогически модели.
практико-приложно изследване се предвижда да се реализира в следните работни пакети:

 y педагогически модели
 y социално-педагогически модели
 y музикални и художествено-творчески модели
 y конструктивно-творчески модели
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проучванията на литературата по проблема за формиране на контекстни умения у децата от преду-
чилищна и начална училищна възраст се разглеждат от различни аспекти и изследователи, ситуирани в 
отделните работни групи. 

състояние на изследванията по проблема
изучаването на знания и формиране на умения у децата от предучилищна и начална училищна въз-

раст има значително по-голям успех, когато те са мотивирани за това, когато са поднесени по интересен 
и забавен начин. така нареченото дигитално поколение изгражда знанието по начини, провокиращи пе-
дагогическата общност да търси и развива нови образователни стратегии. учени и педагози от целия свят 
провеждат изследвания, на базата на които да се създадат методики за внедряване в практиката.  

институтът за информационни технологии в образованието на Юнеско (iite) реализира мащабен 
проект за ролята на информационните и комуникационни технологии (икт) в началното образование. 
неговата цел е да се създаде основа за ефективно въвеждане на икт в началното образование. на база 
изследвана литература и редица училищни проекти се доказва, че в начална образователна степен ус-
пешно може да се извърши преход към модерно, игрово и изследователско учене. като съществено ус-
ловие се изтъква фактът, че в повечето училища обучението в началните класове се реализира от един 
учител, което подпомага интегрирането на икт по теми от различни учебни дисциплини и създаването 
на нови педагогики1. 

с работата по този проект се цели да се изведат модели, с които да се формират меки умения при де-
цата при използване на съвременни икт. търсенията на модели за формиране на меки умения имат тяс-
на връзка с формирането на дигитална компетентност. според европейската рамка за дигитална компе-
тентност на гражданите  (digcomP)2, дигиталната грамотност се определя от наличието на пет критерия: 
обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание, безопасност  и разрешаване на про-
блеми [1].

новите поколения, наричани с термина „digital natives” [2], растат и се развиват в среда, която проме-
ня техния начин на възприятие и мислене. този факт налага промени в цялата образователна система. из-
следователи от цял свят разглеждат проблема от различни гледни точки. независимо от различните ста-
новища за промените в поколението, факт е, че децата използват информационни технологии от все по-
ранна възраст и са активни интернет потребители на 8 години3.

новата социална среда предполага и изисква формиране на дигитални умения. те се дефинират ка-
то набор от умения, които позволяват ефективно управление на информацията и правилно използване 
на икт4. Формирането и използването на меки умения при изграждане на личността и основните умения 
на 21. век са безспорни и стартирането за дейности за това от ранна възраст водят до положителни ре-
зултати [3]. 

Физическото възпитание и спорт, както и физическата активност на подрастващите са в основата на 
формиране на редица компетентности. програмите по физическо възпитание и спорт в детската гради-
на и началното училище са базирани на стандартите, залегнали в Закона за предучилищното и училищно 
образование. по препоръка на световната здравна организация децата не бива да имат по-малко от 150 
минути физическа активност на седмица. Включването на допълнителни дейности преди началото и след 
края на учебните занятия е предпоставка за изпълнение на поставения минимум. Въвеждането на съвре-
менни нетрадиционни форми на педагогическо взаимодействие е един от начините за подпомагане на 
процеса. двигателната активност и доброто физическо състояние генерират общи физически, психологи-
чески и социални ползи за децата, а шансът неактивните деца да се включат в предложените атрактивни 
дейности нараства. планиране на двигателни дейности за учениците преди, по време на и след редов-
ните учебни занимания, като допълнение към формалната програма за физическо възпитание, е друг съ-
ществен елемент, определящ ефективността на формираните контекстни умения. 

Важна компетентност за съвременната личност са свързани с предприемаческото мислене. съвре-
менното общество вече осъзнава, че формирането на умения за него трябва да започват от предучилищ-
на възраст. 

Редица автори определят предприемачеството като по-скоро социално-психологическо, отколкото 
икономическо явление. Факт е, че тезата все повече се налага в научните модели, изясняващи явление-
то „предприемачество” [4].

дефиницията за социалното предприемачество очертава конкретните черти на предприемача – „аг-
ент на промените”, който има желание да поеме риска от представяне на нови идеи и подходи на човек, 
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група или институция. авторът изтъква, че „поемането на риск и новаторството са едни от основните ха-
рактеристики на предприемача” [5]. други автори визират способността на предприемача да комбинира 
„мотивация и визия” в съответствие с целите, както и съвместяването на различни интереси. като откро-
яващи се характеристики на социалния предприемач посочва - емоционална ангажираност с проблеми-
те на обществото, търсене на промяна, способност за привличане и ръководене на доброволци, чувстви-
телност към социалните проблеми, създаване на социална стойност и етично поведение. изтъква значи-
мостта на социалните предприемачи, която се дължи най-вече на тяхната смелост да се ангажират с ре-
шаването на социални проблеми, считани за нерешими от мнозина и мисията им да подобрят условия-
та за живот на обществото [6].

Всеки човек притежава всички видове интелигентност. Различни са стимулите, които могат да допри-
несат за развитието им. музиката е една от тях и тя притежава силата да подпомогне процеса за форми-
ране на така важните умения на 21. век [7]. музиката е доказала своята сила по отношение развитието на 
грамотността от ранна детска възраст5.

образователната сфера определя задълженията, но и делегира права на децата. Редица автори про-
учват възможностите са формиране на „меки умения“ при различна организация на образователните 
дейности и среда [8, 9, 10].

научна терминология – дефиниране на понятия
понятието „меки умния“ все още не се използва еднозначно в педагогическата теория и практика. у 

нас се среща и като контекстни компетенции. контекстните компетенции или така наричаните „меки уме-
ния“ (soft skills) са част от ключовите компетенции за успеха на човека във всеки етап от неговото разви-
тие. под меки умения разбираме компетенциите за: комуникация, толерантност, търпимост, взаимопо-
мощ, съпричастност, екипност, лидерство, водене на преговори, вземане на решения, креативност и др. 
Формирането на тези важни за личността умения започва от ранна възраст и ключови фактори за това са 
семейството, общността, образователните и социалните институции, с които детето взаимодейства.

меките умения се определят като комбинация от социални умения, комуникативни умения, черти на 
характера, нагласи, особености на кариерата, емоционална интелигентност и др.6, които подпомагат ли-
чността да се ориентира в средата, да работи добре с другите, да постига целите си, те са допълнение към 
други умения като технически, професионални, академични, наречени твърди умения7.

меките умения се определят още като „желани качества за определени форми на заетост, които не 
зависят от придобитите знания: те включват здравия разум, способността за справяне с хората и положи-
телно гъвкаво отношение“8. 

В педагогическата литература се търсят подходящи технологии, които да опишат как меките умения 
допълват т.нар. твърди умения, които са технологични изисквания за определена дейност, която учени-
кът е обучен да извършва. меките умения играят важна роля при формиране личността на индивида. от 
особена важност за бъдещата реализация на подрастващото поколение е наред с академичните и техни-
чески умения, да се формират и адекватни умения извън тях. педагозите имат ключова роля за формира-
нето на меките умения у учениците [11]. 

кръгът от меки умения се различава за различните професионални области. най-общо те се изброя-
ват в следния ред: комуникационни умения, критично и структурирано мислене, умения за решаване на 
проблеми, творчество/креативност, способност за работа в екип; умения за водене на преговори; самоу-
правление; управление на времето; управление на конфликти; културното съзнание; обща култура; отго-
ворност; етикет и добри нрави; учтивост; самочувствие; взаимоотношения; почтеност/честност; емпатия; 
работна етика; управление на проекти; бизнес мениджмънт. така изброените меки умения са базови, а 
към тях се отнасят редица умения, които ги допълват и конкретизират, например като характеристики 
на личностните качества се посочват въображение, любопитство, решителност, страст, постоянство и др. 

уменията, които индивидът придобива, могат да бъдат обобщени и обособени в три основни групи:
 y личности качества;
 y междуличностни умения;
 y допълнителни умения/знания.

меките умения се отнасят до първите две групи, а допълнителните знания и умения са свързани с оп-
ределени академични и технологични знания. 

други автори определят пет ключови компетенции, които характеризират меки умения: 
 y социални умения;
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 y комуникативност;
 y мислене;
 y умения за самоконтрол;
 y позитивна индивидуална концепция.

социалните умения помагат при общуването с околните. способността включва зачитане на другите, 
използвайки подходящо поведение, разрешаване на конфликти.

комуникативните умения се отнасят до специфичните видове комуникация, използвани на работно-
то място, и включват устни, писмени, несловесни и умения за слушане. добре развитите общи умения за 
комуникация допринасят за развитие на други меки умения, напр. социални.

проявите на висока степен на мислене се състоят в решаване на проблеми, критично мислене и взе-
мане на решения. като най-ниско ниво се определя способността за идентифициране на проблем, откри-
ване на информация от няколко източника, оценяване на възможностите за решение, достигне до раз-
умно предложение.

самоконтролът се отнася до способността на човек да забавя удовлетворението, да контролира им-
пулсите, да насочва и фокусира вниманието, да управлява емоциите, и да регулира поведението си. са-
моконтролът е личностно умение, което е в основата на редица други: позволява успешното вземане на 
решения, решаване на конфликти, успешна комуникация.

позитивната индивидуална концепция включва самочувствие, самооценка, самосъзнание и убежде-
ния, както и самоуважение и чувство за благополучие и гордост. 

стремежът на цялата педагогическа общност да подготви поколението за живота след училище, во-
ди до промени в учебните планове и програми, до създаването на редица нови педагогически техноло-
гии и методически решения. стига се до разбирането, че формирането на меки умения трябва да започ-
не от най-ранна възраст и да се формират наред с изучаваните дисциплини в училище. Водещи стратегии 
за формиран на меки умения са9: 

 y интегриране – прилага се при реализиране на работа по групи в класната стая. Всеки член на група-
та трябва да отговаря за определена задача, резултат. В края на груповата задача учениците трябва 
да обсъдят как са допринесли за извършената работа и какъв дял от крайната оценка заслужават.

 y комуникация – формиране на умения за писмено изложение пред специфична аудитория, умения 
за академични знания, водене на дискусия. 

 y сътрудничество – приучване на учениците да бъдат учтиви и толерантни, когато общуват в клас и 
онлайн. позитивните разговори са инструмент за насърчаване на уважителна и любезна комуни-
кация.

 y отговорност – за насърчаване на отговорността се препоръчва да не се санкционират учениците за 
закъсняла или липсваща работа. необходимо е да се мотивират да обяснят защо работата не е за-
вършена и какво да направят, за да не се повтаря ситуацията в бъдеще. 

 y професионализъм – насърчава се чрез очаквания, като например да са навреме и идващи подгот-
вени, да уважават другите, да изпълняват задачи и да адаптират дейностите към нуждите на дру-
гите.

 y гъвкавост –  на учениците се дават дългосрочни проекти, базирани на проблеми, които трябва да 
бъдат завършени в рамките на параметрите и междинните срокове, които те смятат за подходящи. 
тези дейности ще ги насърчат да бъдат организирани и съсредоточени, да решават проблеми и да 
следят за собствената си дейност.

 y съвместна дейност – насърчава се работа в екип и сътрудничество чрез групова работа и възлагане 
на различни ученици да работят заедно. обръща се особено внимание на комуникацията, довери-
ето, почтеността, отговорността и сътрудничеството.

най-достъпен и автентичен начин да се формират меките умения е да се моделират, като учителят 
дава своя личен пример - уважава учениците и другите учители, комуникира ясно, навреме е за занятия, 
подготвен е. по този начин учениците не само разбират стойността на меките умения, но знаят как се 
прилагат към ситуации от реалния живот.

организацията и планирането на стратегии, при които се формират меки умения при  учениците от 
начална училищна възраст имат своя специфика. това се дължи на редица  възрастови, социални и инди-
видуални особености. 

изграждането на дейностите по различните учебни дисциплини се базира на няколко основни акцен-
та10:
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 y Целенасочена игра (изгражда критично мислене) – важно за малките ученици е да им се предоста-
ви среда, при която имат възможност да анализират, сравняват и извличат информация от заобика-
лящия ги свят. играта може да бъде неструктурирана, когато децата играят самостоятелно, но целе-
насочената игра изисква възрастен, който организира дейност за разширяване или подсилване на 
познавателната дейност. чрез ангажиране в целенасочена игра, децата се научат да взимат реше-
ния и да оценяват проблем, който възниква или им се поставя. Целенасочената игра им дава прак-
тически опит за откриване, изследване и създаване на нови структури или добавяне към същест-
вуващи. с този набор от умения учениците ще бъдат по-подготвени да търсят алтернативни реше-
ния, когато срещнат проблем.

 y пресъздаване (изгражда творчество и въображение) – въображението на детето е неограничено. 
като ключов компонент на творчеството, въображението играе важна роля в когнитивното и соци-
алното развитие на всяко дете. Влизането в роля, пресъздаването на определен образ или т. нар. 
въображаема игра дава възможност на децата да развият идеите си, да реализират комуникацион-
ни и социално-емоционални умения. 

 y Въпроси – целта е децата да изследват проблема и да имат смелост да задават въпроси. Важен е 
процесът на решаване на проблема, а не самото решение. децата трябва да се насърчават да зада-
ват всички въпроси, които ги вълнуват и да търсят адекватни отговори. 

 y споделяне на идеи (изгражда умения за говорене пред публика и презентиране) – умението да бъ-
деш уверен пред аудитория започва да се формира от най-ранна възраст. Разработването на уме-
ния за говорене и представяне помагат на децата да се научат да споделят своите мисли и идеи с 
другите по ясен и разбираем начин. позитивно влияние имат похвалите и насърчаването! това е 
умение, което постоянно се усъвършенства.

 y игра и работа с други деца (изгражда работа в екип, сътрудничество) – Разбирането на значение-
то на работата в екип учи децата, че успехът се постига чрез усилията на всеки отделен човек. Рабо-
тата в екип изисква да споделят идеите си и да допринесат за предоставянето на решения. по вре-
ме на процеса децата се научават да получават и дават положителна обратна информация за об-
щото благо на екипа.

 y допускане на грешки (изгражда устойчивост) – децата трябва да знаят, че могат да допускат греш-
ки и не е проблем да потърсят помощ, когато не могат да се справят. по този начин ще се сведат до 
минимум шансовете за натрупване на напрежение. докато децата не притежават способността да 
изразяват своето чувство на неудовлетвореност или страх, възрастните могат да ги научат как да ра-
ботят положително по проблема.

изброените акценти са в основата на изследователската част за формиране на меки умения при раз-
личните образователни области за деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Формирането на меки умения придобива все по-голяма роля при развитието на подрастващото поко-
ление. пазарът на труда определя увеличаващата се конкуренция в определени области на реализация. 
За да се открои дадена личност и да се пребори с конкуренцията, трябва да предложи „конкурентно пре-
димство“, което го отличава от останалите кандидати с подобна квалификация. 

За да се създадат успешни модели за работа по формиране на меки умения, е необходимо да се на-
правят необходимите емпирични изследвания, да се идентифицират проблемните области, да се изве-
дат критерии и показатели за изследване. 

създаването на теоретична и методическа база данни по разглеждания проблем, би довело до под-
помагане на педагогическата общност в търсене на решения за формиране у подрастващото поколение 
на умения, необходими за успешна реализация в 21. век. 
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