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Abstract: this article presents an anonymous (for the purpose of objectivity) survey amongst 75 teachers 
from 27 kindergartens from all over the country. it analyses the kindergarten teachers’ attitude towards the role 
of text and interactivity when teaching Bulgarian language and literature. the online survey covers 20 ques-
tions divided into three semantic subgroups – teachers’ attitude towards the preliminary prep work for teach-
ing; teachers’ point of view on the role of text in the speech development of children; teachers’ attitude to-
wards the effects of using an interactive learning environment. some of the questions are related to the pre-
sumption of the survey’s authors that part of the interactive methods (such as thinking cards, pictograms and 
book games) are not used actively enough to increase the effectiveness of language teaching in the modern kin-
dergarten, that the text-centricity seldom departs from the framework of the traditional educational nuclei of 
working with literary text – Comprehension of the literary text and recreation of the literary text. the data col-
lected from these and the remaining groups of questions forms the basis of the conclusions on the speech de-
velopment of children in mandatory preschool education groups.
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през последните две-три десетилетия модерни станаха дизайн теориите на обучение, които в своя 
предписващ характер насочват вниманието на педагози и методици към проблеми като адаптивни стра-
тегии на преподаване, подкрепяща среда за учене, трансфер на знания и опит и възможности за избор, 
опознаване на потребности и мотиви за учене на учениците, избиране, комбиниране и използване на 
адекватни методи на обучение и др. съвременната разкрепостена дидактическа визия за дизайна на 
обучение го свързва логически с проблема за ефективната интерактивна образователна среда. нейната 
целесъобразност се извежда в контекста на повишаваща се култура на педагогическо общуване; ограни-
чена пасивност на обучаваните и превръщането им в активни субекти в процеса на придобиване на зна-
ния и социализация; в процеса на възпитаване на социално значими личностни качества.

отдавна не е обект на дискусия въпросът дали е необходимо и целесъобразно прилагането на инова-
циите и интерактивността (като тяхна технологична разновидност) в практиката. прието е априори, че съ-
временните деца имат право на образование, адекватно на дигиталното, наситено с информация, време, 
в което израстват и се формират като личности. Разбирането за развитието на детската реч като осново-
полагащо за цялостното личностно когнитивно, емоционално и социално израстване превръща в осъзна-
та необходимост осъвременяването на педагогическия подход, поставящ началото на формиране на ко-
муникативната компетентност в предучилищната възраст, и адаптирането му към настоящото поколение 
деца – с разбиране на сегашните им потребности, но и с визия за света, в който ще битуват като възраст-
ни. катализатор за това осъвременяване на образователния процес е личността на педагога и преосмис-
лянето на ролята му във взаимодействието с децата – от авторитарност към подкрепа, от структуриране 
и рамкиране на учебната среда към нейното модериране в пряка връзка с потребностите на участници-
те в нея, от взиране в процеса на обучение към постигане на глобалната цел посредством разнообразни 
методи и техники. адекватният на изискванията на времето си педагог притежава не само добра теоре-
тична подготовка и развити практически умения (които са неотменна основа за професионализма му). ус-
пешният съвременен учител е преди всичко творец, развиващ въображението на децата и активизиращ 
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естествения им стремеж за учене посредством собствената си креативност и стремежа си към себеакту-
ализация и личностна себереализация. 

иновативни модификации на предучилищното образование могат да бъдат потърсени в контексти-
те на компетентностната и личностно-хуманистичната му ориентираност. тази тенденция, в контекста на 
работата по образователно направление „Български език и литература“ (БеЛ), предполага максимално 
ефективно използване на възможностите на комуникативността и интерактивността за речево развитие 
на децата, защото без комуникативна компетентност са невъзможни адекватното личностно идентифи-
циране, социалната адаптация, самоосъзнаването и саморегулацията на човешкото поведение. В конте-
кста на държавните образователни стандарти очакваната резултатност по шестте ядра от образователно 
направление БеЛ се свързва с начално овладяване на българския език не като някакъв метаконцепт /ме-
таконструкт, а като фактор и условие за адекватно комуникативно поведение на децата. това логично об-
вързва образователно-възпитателната дейност в групите за задължително предучилищно образование с 
прагматични, интерактивно ориентирани обучителни парадигми, включително такива, основаващи се на 
колаборацията между вербалната и визуалната стимулация – развитието на медийна компетентност [1] 
и кинообразованието [2], иновативни практики като създаването и използването на интерактивни мулти-
медийни продукти [3], мисловни карти [4 и 5], интерактивни книги [6] и книги игри [7], предназначени за 
деца, пиктограми [8] и др. на съвременния етап много от предучилищните педагози притежават инфор-
мация по темата за интерактивността, голяма част от детските градини разполагат с нужната техника за 
създаване на технологизирана интерактивна образователна дейност. актуален в подобен образователен 
контекст е въпросът доколко ефективно на практика в групите за задължително предучилищно образова-
ние се използват в действителност интерактивните модели по посока на речево, нравствено и цялостно 
личностно развитие на децата.

настоящата статия концентрира внимание върху резултатите от анкета, чиято основна цел е проучва-
не на отношението на учителите в детската градина към ролята на текста и интерактивността при рабо-
та по образователно направление „Български език и литература“ (БеЛ). В анкетното проучване на анони-
мен принцип (от съображения за обективност) са включени 75 учители от 27 детски градини, съответно 
от град шумен – 28 учители (дг „дружба“, дг „Златната рибка“, дг „космонавт“, дг „Латинка“, дг „про-
летна дъга“, дг „светулка“, дг „чучулига“); от община никола козлево – 20 учители (дг „пролет“, с. Ружи-
ца; дг „Щастливо детство“, с. каравелово; дг „ален мак“, с. Вълнари; дг „слънчево детство“, с. крива ре-
ка; дг „младост“, с. пет могили; дг „Зорница“, с. н. козлево; дг „Здравец“, с. Църквица); от гр. исперих – 
девет учители (дг „слънце“, дг „Щастливо детство“); от гр. Бургас – петима учители (дг „иглика“); от гр. 
Разград – четирима учители (дг „детелина“, дг „В. Левски“, дг „м. палаузов“) ; от гр. Варна – трима педа-
гози (дг „детско градче“, дг „теменужка“); от гр. добрич – двама учители (оу „Хр. Ботев“, подготвителна 
група); от гр. софия – двама учители (дг „Вяра, надежда и любов“, 48 дг „Братя грим“); от гр. сливен – 1 
учител (дг „детство“). по критерия педагогически стаж респондентите се разпределят в следните групи: 
от 0 до 5 г. – 22,7%; от 6 до 10 г. – 10,7%; от 11 до 20 г. – 22,7%; от 21 до 30 г. – 21,3%; над 30 г. – 22,7%. 64% 
от анкетираните споделят, че с желание се включват във форми за продължаваща квалификация на пе-
дагогически специалисти; 29,3% го правят по необходимост; 6,7% не участват в квалификационни форми. 

основните въпроси в авторската анкета са 17 и могат да бъдат съотнесени с три семантични подгру-
пи: отношение на учителите към предварителната подготовка за провеждане на педагогически ситуации; 
споделяне на гледната им точка относно ролята на текста за речевото развитие на децата; изразяване на 
отношение към интерактивната образователна среда.

първият подпроблем е проучен чрез три въпроса, отнасящи се до йерархизираността по важност на 
образователните ядра от направлението по отношение на речевото развитие на децата; запознатостта на 
учителите с актуални съвременни научнометодически разработки и отношението им към дейности по са-
мостоятелно изготвяне на материали за педагогическите ситуации по образователно направление „Бъл-
гарски език и литература“. приоритетните първи три места за речево развитие на обучаваните в детска-
та градина са отредени на ядрата: свързана реч (84%); граматически правилна реч (69,3%); Речник (60%). 
останалите три ядра са включвани от респондентите в призовата по важност тройка на факторите за ре-
чево развитие на децата много по-рядко, съответно: Звукова култура – 36%; Възприемане на литературно 
произведение – 29,3%; пресъздаване на литературно произведение – 18,7%. от предложените от авто-
рите на анкетата заглавия от методическата литература познати и използвани със засилена честота на из-
ползване от учителите са: „интерактивна педагогическа ситуация в детската градина“ [9] (49 анкетирани), 
„граматика на фантазията“, дж. Родари [10] (16), „Въображение и творчество на детето“, Л. с. Виготски 
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[11] (14). недостатъчно познати и предпочитани в педагогическата практика на респондентите се оказват 
заглавия като „интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова)“ [12] (познато на 
трима анкетирани), „граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно-творческата дейност в дет-
ската градина“ [13] (1), „твоят ум може всичко“ [4] (0). 30,67% от учителите посочват повече от едно загла-
вие като източник на методически идеи за практиката си. обезпокояващо е откровението на 10 респон-
денти относно нежеланието им да използват научнометодическа литература, както и непредложеността 
от учителите на нито един източник, различен от изброените заглавия, служещ им като методически ори-
ентир. към разработка на самостоятелни материали учителите прибягват и при традиционните, и при ин-
терактивните методи на работа (таблица 1): 

Таблица 1. Разработка на авторски материали

Разработвате ли самостоятелно 
материалите, необходими Ви за 

провеждането на педагогическите 
ситуации по образователно 

направление „Български език и 
литература“?

да, съз-
давам ги 
самостоя-

телно

да, като 
използвам 

идеи от 
научно-ме-
тодическата 
литература

използвам 
предложе-

ните от про-
грамната 
система

използвам 
материали, 
които коле-
ги споделят 
в интернет 
пространст-

вото

не използ-
вам такива 
ресурси в 

работата си

За активна образователна среда 41 (54,67%) 16 (21,33%) 23 (30,67%) 4 (5,33%) 0 (0%)
За технологизирана 

интерактивност 41 (54,67%) 29 (38,67%) 28 (37,33%) 44 (58,67%) 8 (10,67%)

За нетехнологизирана 
интерактивност 30 (40,00%) 11 (14,67%) 14 (18,67%) 15 (20,00%) 5 (6,67%)

самостоятелността на учителите се проявява предимно при подготовката на работни материали за 
създаване на интерактивна образователна среда с помощта на информационни и комуникационни тех-
нологии, както и за осъществяване на традиционна активна образователна среда.

Втората група въпроси (пет на брой) извеждат гледните точки на респондентите относно ролята на 
текста в обучението по БеЛ в групите за задължително предучилищно образование. В този раздел попа-
дат въпросите: при работата по кои образователни ядра използвате цялостни текстове? кой е основни-
ят ви източник на текстове за работа по образователно направление БеЛ? считате ли, че визуализация-
та подпомага разбирането на посланието на текстовете, предлагани на децата? кои методически похва-
ти засилват интереса на децата към цялостен текст? За развитието на какви умения у децата допринася 
текстоцентричността в работата по образователно направление БеЛ? учителите осъзнават значимостта 
на включването на цялостни текстове за речево развитие на децата. 58,7% респонденти изразяват пред-
почитания към по-активното им използване при образователно ядро „Възприемане на литературно про-
изведение“; 42,7% заявяват категоричната необходимост от работата върху цялостен текст при всички яд-
ра от образователно направление БеЛ. нелогично малък е процентът на респондентите (26,7%), защити-
ли необходимостта да се работи с текст по образователно ядро „свързана реч“. Любопитна е статистика-
та и как се разпределят по образователни ядра всички получени по въпроса отговори (Фигура 1). В низхо-
дящ ред дадените гласове за връзката текст – образователно ядро се нареждат по линията: Възприема-
не на литературно произведение, свързана реч, пресъздаване на литературно произведение, грамати-
чески правилна реч, Речник, Звукова култура. 24,79% от всички отговори се отнасят до необходимостта от 
използване на текст при работата по всички образователни ядра. Резултатите и от двата модела на обра-
ботка на данните по въпроса за текстоцентричността на работата по БеЛ в задължителните групи за пре-
дучилищно образование говорят за известна неглижираност на ролята на текста при работа по образова-
телни ядра „граматически правилна реч“, „Речник“, „Звукова култура“ (в известен смисъл и при работа по 
образователно ядро „пресъздаване на литературно произведение“).

Респондентите посочват разнообразни източници на текстове за работа в педагогическите ситуации 
по образователно направление БеЛ. В низходящ ред предпочитанията са за текстове, предложени от про-
грамната система, с която работи детската градина (48%); текстове, апробирани в практиката на учителя 
(16%); перманентно проучвани нови автори и открити в творчеството им подходящи текстове (16%); по-
стоянно търсени нови текстове (12%); текстове, изведени вследствие проучеността на интересите на де-
цата (8%).
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Фигура 1. Работа с текст по образователно направление БЕЛ

89,33% са категорични, че визуализацията по време на педагогическите ситуации стимулира процеси-
те на разбиране на текст; 11,67% не могат да определят ролята на визуализацията в това отношение. ан-
кетираните учители открояват диалогичността и нагледността (разнообразни и подходящи техники, ви-
зуализиращи вербалния текст) като стимулиращи творческите процеси у децата (таблица 2). като първи 
три по значимост похвати, предизвикващи интерес у децата за работа с цялостен текст, са изведени бе-
седата (96%), работата с изображения, свързани с посланията на текста (90,67%), подреждането според 
логиката на текста на представени с невербални средства (илюстрации, графични модели, пиктограми) 
епизоди (62,67%).

Таблица 2. Похвати, предизвикващи интерес у децата за работа с цялостен текст
кой/кои от изброените похвати засилва/т интереса на децата към цялостен 

текст (фолклорен, художествен, медиен, от ежедневието и др.)?
Брой процент

Беседа 72 96,00%

Работа с изображения, свързани с посланията на текста 68 90,67%

подреждане на картинно представени епизоди според логиката на текста 47 62,67%

съпоставяне на картинно представени, близки по тематика, поука, герои, 
произведения

14 18,67%

съпоставката на различни илюстрации към една и съща приказка/
художествена творба

29 38,67%

прожектирането на филмови откъси по текста 22 29,33%

Задаването на въпроси към герой от текста 14 18,67%

драматизирането на предложения текст (влизането в ролята на герой от 
него)

21 28,00%

създаването на кратък текст, смислово свързан с първоначално 
предложения

3 4,00%

Респондентите дават положителни отговори относно значимата роля на текстоцентричността за раз-
виване на различни умения/компетентности на децата. според респондентите концентрирането на вни-
манието върху цялостен текст в педагогическите ситуации по БеЛ допринася почти равнопоставено за ре-
чево развитие (92%), за творческо мислене (81,33%) и за развитие на комуникативната им компетентност 
(81,33%). подобни образователни модели стимулират не само разговор за нравствени качества, но и ак-
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тивират формирането на нравствеността на детето и развиват социалните му умения. Всичко това в ком-
плексността и перманентността на реализирането си в педагогическите ситуации по БеЛ допринася за 
развитие и на цялостната личност на детето (таблица 3). 

Респондентите посочват разнообразни източници на текстове за работа в педагогическите ситуации 
по образователно направление БеЛ. В низходящ ред предпочитанията са за текстове, предложени от про-
грамната система, с която работи детската градина (48%); текстове, апробирани в практиката на учителя 
(16%); перманентно проучвани нови автори и открити в творчеството им подходящи текстове (16%); по-
стоянно търсени нови текстове (12%); текстове, изведени вследствие проучеността на интересите на де-
цата (8%).

Таблица 3. Текстоцентричност и образователно-възпитателни резултати
текстоцентричността при работата по 

образователно направление „Български 
език и литература“ в детската градина 

допринася за:

да
по-скоро 

да

не 
мога да 
преценя

по-скоро 
не

процент 
положи-

телни 
отговори

Речево развитие на децата 49 20 6 0 92,00%
Развиване на комуникативната 
компетентност на децата

38 23 14 0 81,33%

Развиване на умения за творческо мислене 38 23 14 0 81,33%
Развитие на ценни нравствени качества у 
децата

36 23 15 1 78,67%

Развитие на социални умения на децата 40 17 14 4 76,00%

Развитие на цялостната личност на детето 39 18 18 0 76,00%
 

останалата група от 8 въпроса представя гледната точка на респондентите относно целесъобразност-
та от работата в интерактивна образователна среда. използването на интерактивни методи и похвати е 
класифицирано в различни групи по честота на употреба: 52% ги използват ежедневно; 25,3% – един път 
седмично; 8% – 3 – 4 пъти седмично; 6,7% – няколко пъти през годината; не ги използват 8% учители. Рес-
пондентите акцентират върху еквивалентността между интерактивността и стимулирането на речевото 
развитие на децата. 71 анкетирани считат, че интерактивната среда благоприятства активността на деца-
та, 69 изразяват становище за благотворното ѝ влияние върху резултатността на образователния процес 
(Фигура 2).

По отношение активността на децата

По отношение постигането на очаква-
ните резултати

0 10 20 30 40 50 60

70,67%

56,00%

24,00%

36,00%

4,00%

8,00%

1,33%

0,00%

0,00%

0,00%

Не По-скоро не Не мога да преценя По-скоро да Да

Фигура 2. Роля на интерактивността при работа по БЕЛ в детската градина
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Значителен е процентът на респондентите, които считат, че интерактивността влияе благоприятно и 
в почти аналогична степен върху комуникативната компетентност (73,33%) и творческото мислене (76%), 
върху развиването на нравствени качества (77,33%) и социални умения (74,67%), дори върху формиране-
то на цялостната личност на децата (72%) (таблица 4). 

Таблица 4. Интерактивност и образователно-възпитателни резултати
интерактивността в педагогическите 

ситуации по образователно направление 
„Български език и литература“ в детската 

градина допринася за:

да
по-скоро 

да

не 
мога да 
преценя

по-скоро 
не

процент 
положи-
телни от-

говори

Речево развитие на децата 47 16 12 0 84,00%

Развиване на комуникативната 
компетентност на децата

38 17 18 2 73,33%

Развиване на умения за творческо мислене 36 21 18 0 76,00%

Развитие на ценни нравствени качества у 
децата

39 19 16 1 77,33%

Развитие на социални умения на децата 43 13 15 4 74,67%

Развитие на цялостната личност на детето 41 13 17 4 72,00%

учителите познават разнообразни интерактивни методи, но предпочитанията им в практиката са към 
общоизвестни и по-разпространени методи и похвати като: беседа (100%), визуализиране (96%), драма-
тизация (93,33%), ролева игра (78,67%) и симулация (50,67%) (таблица 5).

Таблица 5. Предпочитани интерактивни методи
кои личностно-ориентирани интерактивни методи и техники използвате в 
педагогическите ситуации по образователно направление „Български език и 
литература“?

Брой процент

казус 3 4,00%

симулация 38 50,67%

Ролева игра 59 78,67%

Визуализиране 72 96,00%

Беседа 75 100,00%

мозъчна атака 30 40,00%

проект 19 25,33%

групова работа 24 32,00%

книги игри 1 1,33%

мисловни карти 3 4,00%

светкавица 22 29,33%

снежна топка 14 18,67%

драматизация 70 93,33%

Рисуване на идеи 23 30,67%

не използвам интерактивни методи/техники 6 8,00%

от основаните на информационните и комуникационните технологии интерактивни методи пред-
почитанията на учителите са към мултимедийна презентация (54,7%), интернет базирани приложения 
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(48%) и работа с интерактивна дъска (41,3%). само 1,3% респонденти посочват, че в педагогическите си-
туации използват и трите типа по-горе представени методи и средства. В практиката по отделните ядра от 
образователно направление БеЛ учителите показват предпочитания към определени интерактивни ме-
тоди и техники (таблица 6).

Таблица 6. Предпочитани методи/средства на нетехнологизирана и технологизирана 
интерактивност

кои интерактивни методи/
похвати предпочитате, 

когато работите върху от-
делните ядра от образова-
телно направление „Бъл-

гарски език и литература“? 

свързана 
реч Речник

грамати-
чески пра-
вилна реч

Звукова 
култура

Възприе-
ма-не на 

литератур-
но произ-
веде-ние

пресъзда-
ване на ли-
тературно 

произведе-
ние

казус
10

(13,33%)

9

(12,00%)

8

(10,67%)

11

(14,67%)

5

(6,67%)

3

(4,00%)

симулация
8

(10,67%)

6

(8,00%)

14

(18,67%)

10

(13,33%)

3

(4,00%)

7

(9,33%)

Ролева игра
28

(37,33%)

16

(21,33%)

11

(14,67%)

20

(26,67%)

12

(16,00%)

32

(42,67%)

Визуализиране
9

(12,00%)

21

(28,00%)

14

(18,67%)

19

(25,33%)

25

(33,33%)

20

(26,67%)

Беседа
30

(40,00%)

23

(30,67%)

24

(32,00%)

16

(21,33%)

26

(34,67%)

13

(17,33%)

дискусия
8

(10,67%)

11

(14,67%)

13

(17,33%)

8

(10,67%)

8

(10,67%)

8

(10,67%)

мозъчна атака
8

(10,67%)

4

(5,33%)

3

(4,00%)

6

(8,00%)

4

(5,33%)

1

(1,33%)

проект
2

(2,67%)

1

(1,33%)

1

(1,33%)

2

(2,67%)

3

(4,00%)

2

(2,67%)

групова работа
6

(8,00%)

11

(14,67%)

8

(10,67%)

7

(9,33%)

11

(14,67%)

12

(16,00%)

мултимедийна презента-
ция

9

(12,00%)

6

(8,00%)

9

(12,00%)

13

(17,33%)

15

(20,00%

4

(5,33%)

Работа с интерактивна 
дъска

5

(6,67%)

5

(6,67%)

5

(6,67%)

6

(8,00%)

5

(6,67%)

1

(1,33%)

онлайн базирани прило-
жения

5

(6,67%)

2

(2,67%)

5

(6,67%)

4

(5,33%)

6

(8,00%)

5

(6,67%)

други
0

(0,00%)

3

(4,00%)

1

(1,33%)

3

(4,00%)

1

(1,33%)

4

(5,33%)

не използвам интерактив-
ни методи

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

1

(1,33%)

предпочитанията на респондентите са към ролевата игра, активно използвана при работата по обра-
зователни ядра „свързана реч“ и „пресъздаване на литературно произведение“. оценена е ролята на ви-
зуализиращите техники, като предпочитанията на учителите към тази техника са при работа по образова-
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телните ядра „Възприемане на литературно произведение“ (33,33%), „Речник“ (28%), „пресъздаване на 
литературно произведение“ (26,67%), „Звукова култура“ (25,33%). мултимедийната презентация най-ак-
тивно битува в образователната практика на респондентите при работа по ядра „Възприемане на литера-
турно произведение“ (20%) и „Звукова култура“ (17,33%). груповата работа е предпочитана при учебното 
съдържание, свързано с възприемане и пресъздаване на литературно произведение (30,66%). „казусът“ 
се оказва предпочитан метод при работа върху образователно ядро „Звукова култура“ (11%); симулация-
та – в педагогическите ситуации, свързани с усвояването на граматически правилна реч (14%). 16% анке-
тирани учители отбелязват, че използват и други интерактивни модели, но нито един не посочва конкрет-
но какъв друг метод използва.

презумпцията на авторите на анкетата, че недостатъчно активно в практиката се използват възмож-
ностите на пиктограмите, мисловните карти и книгите игри е в основата на трите въпроса относно сте-
пента им на прилагане от респондентите в образователната практика в детската градина (таблица 7, Фи-
гура 3). 

Таблица 7. Предпочитания към нетрадиционни интерактивни модели

Интерактивни средства Да По-скоро да
Не мога да 

преценя
По-скоро не Не

книги игри 10,00% 12,86% 61,43% 15,71% 0,00%

мисловни карти 25,71% 40,00% 30,00% 2,86% 1,43%

пиктограми 8,57% 7,14% 67,14% 1,43% 15,71%

Книга игра Мисловни карти Пиктограми
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Да
По-скоро да
Не мога да преценя
По-скоро не
Не

Фигура 3. Предпочитания към нетрадиционни интерактивни модели

Респондентите масово изказват становище, че не могат да преценят интерактивните възможности 
на пиктограмите (67,14%), книгите игри (61,43%), мисловните карти (30%). 15,71% от анкетираните твър-
дят, че книгите игри не могат да се използват за интерактивна дейност в детската градина; за пиктограми-
те подобно мнение изразяват 17,14%. най-високо като възможност за интерактивна образователна сре-
да са оценени мисловните карти – 65,71% (срещу 22,86% – за книгите игри и 15,71% – за пиктограмите). 

представените и анализирани данни дават възможност да се направят следните изводи:
1. голяма част от респондентите заявяват готовност да се развиват професионално и демонстрират 

интерес към използването на популярни заглавия от научнометодическата литература в практи-
ката си, но се забелязва липса на активност сред учителите за разширяване на кръга от актуални 
източници, тяхното задълбочено проучване и прилагане в педагогическата практика.

2. от една страна, факт е положителното отношение на респондентите към текстоцентричността на 
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работата в педагогическите ситуации в детската градина, но недооценени от учителите са въз-
можностите на текста за постигане на резултатност по образователните ядра „свързана реч“, „гра-
матически правилна реч“, „Речник“ и „Звукова култура“.

3. преобладаващата част от анкетираните предучилищни педагози оценяват възможностите на инте-
рактивността за речево развитие на децата, но в практиката си „странят от иновативността“, ограни-
чават се до използването на по-разпространени и познати образователни методи и техники.
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