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Abstract: this study presents the results of expert assessment of cognitive and personal development of 
7–8-years-old students as a result of the implementation of educational project the First graders’ New start“. 
the project aims to apply an innovative model of competency-based teaching and learning in rich of technolo-
gies environment with application of Dynamic Model of work in primary school. „the First Graders’ New start“ 
is a project initiated, implemented, and supported by the government – Municipality of Burgas, Bulgaria. 

the expert evaluation is realized from Primary school teachers, who are involved in the project activities. 
the expert assessment is done according to the methodology „the students’ Profile“ of Gilbruch (according to 
Dragolova, 2007). it is realized through long-term observation of the student by the teachers during the project 
work. 320 first-grade students from 17 schools in Municipality of Burgas, Bulgaria are evaluated. Data on the de-
gree of cognitive and personal development of students are derived. the level of development of various skills 
that are important for this age and that are related to the objectives of the project are analysed. the adequacy 
of the expert assessment is compared with standardized methods of research. the conclusions correspond to 
the achievement of the goals defined within the Dynamic model of work during „the First graders’ New start“ 
experiment.
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Въведение
В настоящата статия са представени резултатите от изследване, реализирано по проект „първокласно 

начало“ на община Бургас. проектът „първокласно начало“ стартира през учебната 2019/2020 г. неговата 
основна цел е създаване на ефективен учебен процес чрез прилагане на модел „динамична класна стая“ 
[1]. За постигането му се осигуряват едновременно: нова, съвременна, богата на технологии среда, при-
лагат се интерактивни методи и разнообразни организационни форми на работа, работи се с допълни-
телно учебно съдържание за формиране на ключови компетентности и формиране на критично мислене.

моделът е базиран на компетентностния образователен подход, чиято концепция е залегнала в За-
кона за предучилищното и училищното образование (Зпуо), а конкретизацията му е отразена в подзако-
новата нормативна уредба1. 

съгласно установената нормативна рамка, общообразователната подготовка в РБългария е пряко об-
вързана с придобиването на 8-те ключови компетентности от Рамката за ключовите компетентности за 
учене през целия живот в нейния осъвременен вид, както следва: езикова грамотност; комуникативна 
компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, техноло-
гиите и инженерството; дигитална компетентност; личностна компетентност, социална компетентност и 
компетентност за учене; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност; компетентност за 
културна осведоменост и изява2.

същевременно е изведена и девета компетентност, определена като значима за българската образо-
вателна система, а именно умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на жи-
вот и спорт3.
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В националната квалификационна рамка на РБългария за начален етап на основното образование, са 
определени следните компетентности4:

 y самостоятелност и отговорност – работи под пряко наблюдение, като използва инструкции или об-
разец; с помощта на учителя избира подходящи информационни средства за решаване на образо-
вателна задача самостоятелно и/или в група; оценява с помощ собствените си действия и действи-
ята на другите;

 y компетентности за учене – учи или работи заедно с другите за събиране и обмен на информация;
 y комуникативни и социални компетентности – изгражда чувство на увереност и умение за устно и 

писмено общуване; умее да защитава правата си, без да нарушава правата на другите.
описаните компетентности са заложени в държавния образователен стандарт за общообразователна-

та подготовка като са интегрирани, под формата на очаквани резултати, с академичните компетентности за 
всеки клас и по всеки учебен предмет. последното е отразено в учебните програми, като особено място е 
отделено на т.нар. преносими (меки) умения, които не се свързват с конкретни учебни предмети, а са хори-
зонтални и включват разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на възможностите и 
способностите за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в групи5.

чрез модела, реализиран по проект „първокласно начало“ в обучението в 1. клас, се конкретизира 
концепцията на компетентностния подход, като основната цел е още с постъпването в училище ученици-
те да придобият академични компетентности, като едновременно формират и развиват ценни и адекват-
ни на възрастта им личностни качества. моделът е базиран на идеята за обогатяване на образователна-
та среда едновременно по отношение на въвеждане и използване на иновативни педагогически подхо-
ди, материална и технологична обезпеченост на обучението, без да се изисква драстично преструктури-
ране на образователната среда или трансформация на образователното съдържание. той се осъществява 
чрез конкретна технология за организация и управление на образователната среда във формалните учеб-
ни часове и в часовете за самоподготовка, която предполага гъвкави решения и динамика, съобразена с 
възрастовите и индивидуалните особености на учениците. В този смисъл, моделът има четири структур-
ни компонента, всеки от които притежава определена специфика, но е свързан с останалите:

 y педагогическа технология – изградена е на базата на идеите за учене чрез преживяване и учене 
чрез правене. Включва четири основни елемента, които учителите трябва да интегрират по подхо-
дящ начин в обучението: игрова дейност, екипна задача/проектна работа, самооценка и оценка на 
дейностите;

 y образователни ресурси (съдържание) – без да изключва използването на традиционни хартиени, 
дигитални и други дидактични ресурси като учебник, електронен учебник, помагала и дидактиче-
ски материали, по модела са разработени електронни образователни ресурси, достъпни за учители 
и ученици чрез платформата itlearning. Ресурсите обогатяват образователното съдържание чрез 
задания и материали, които стимулират логическото мислене, креативността и уменията за реша-
ване на проблеми;

 y технологична обезпеченост на средата – класната стая е оборудвана с модерен презентационен 
център. учителят разполага с интерактивен панел с вграден компютър с две операционни системи, 
сензорен екран и интернет достъп. по желание на учителите се използват и таблети за индивиду-
ална или екипна форма на работа. 

 y Физическа среда в класната стая – класната стая е обзаведена с модулни маси за учениците, което 
позволява лесното им разместване, за да се осигурят оптимално разнообразните форми на рабо-
та – индивидуална, по двойки, по екипи. Всяка класна стая е оборудвана и с меки пуфове, които мо-
гат да се използват за неформално общуване между учениците, както и между учителя и ученици-
те. Физическата среда цели да осигури уют и удобство за реализиране на учебен процес. 

За установяване на ефектите от приложението на модела, през април 2021 г. беше проведена диагно-
стика на нивото на когнитивно и личностно развитие на учениците, обхванати в проекта. съобразно за-
ложените цели, се определиха теоретичните параметри на диагностичното изследване, които обхващат 
спецификата на познавателната, емоционалната, мотивационната и социалната сфера на развитие на 7–
8 годишното дете.

по отношение на познавателната сфера се отчете, че 7–8 годишните деца са в критичен период по от-
ношение прехода между дооперационалните и операционалните форми на мислене. Взеха се под вни-
мание основните характеристики на мисленето на детето в този период: децентрация – способност да се 
мисли за повече от едно нещо едновременно; логичност – замяна на интуитивното с логическо мислене в 
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конкретни ситуации; обратимост – разбиране и работа с няколко категории на един обект без да се обър-
ква. диагностичната дейност се съобрази с характерните за възрастта мисловни операции: сериация – 
класификация, в умствен план, на предмети по дадено измерение – размер, тегло и др.п.; аналогия – на-
миране на връзки между обекти и понятия; оценка – на периодични отношения между факти, понятия, 
зависимости; обобщение – познавателна операция за генерализиране на понятия по значими признаци 
на база сравнение; абстрахиране – отделяне на предмети, обекти и понятия по различни признаци при 
сравняване помежду им [2, 3, 4, 5, 6]. 

като основни фактори за развитието на мисленето в тази възраст се диференцираха специфичните ас-
пекти на развитие на паметта, вниманието и въображението. отчете се ролята на постепенно развиваща-
та се волева памет като целенасочен инструмент за учене. диагностичните дейности се съобразиха с все 
още тесния обем на вниманието, слабата му разпределяемост и зависимостта на устойчивостта му пре-
димно от изпълнението на външни действия, а не на умствена дейност. Взе се под внимание характера 
на въображението, което в тази възраст е по-скоро пресъздаващо, отколкото творческо, и чиято основна 
функция е фантазирането [2, 3, 4, 5, 6]. 

социалните и емоционалните умения се разгледаха предимно като познание за аз-а, умения да се 
общува с възрастни и връстница, умение да се интериоризира социалната роля ученик. Взе се предвид 
неустойчивостта на взаимодействията, които се изразяват в ограничения интерес към успеха на съучени-
ците, самоизтъкването като механизъм за сравнение с връстниците, спорадичната и инцидентна проява 
на взаимопомощ [2, 6].

като значим аспект на проявите на социалните и емоционалните умения се взеха под внимание спе-
цификата на действие на детето в критични ситуации, при решаване на проблеми и конфликти – поради 
бедния си опит, детето в тази възраст се подава на емоции, не умее да регулира поведението си и дейст-
ва подражателно – по овладян модел, без да отчита конкретната ситуация. Волята му често се сблъсква с 
конфликта между „иска ми се“ и „трябва“, а нейното развитие е пряко свързано с образователната дей-
ност [2, 3, 6]. 

като най-важни мотиви за учене в тази възраст се отчетоха примерът на възрастните, игровите и фан-
тазни мотиви, желанието за общуване с възрастните и връстниците като израз на желанието за приобща-
ване в социалната среда – клас, приятелски групи, семейство и др. [2, 6, 7].

В съответствие с поставената цел и теоретичните предпоставки, проверката на ефективността на при-
ложения модел се осъществи чрез подбор на методи и конкретен инструментариум, които отговарят на 
следните условия:

 y използваните методики са инвариантни, тъй като целта е да се разкрият закономерностите в ког-
нитивното и личностното развитие на децата, обхванати в проект „първокласно начало“, които над-
граждат конвенционалните знания, умения и компетентности и могат да останат неизявени в ру-
тинната училищна дейност или при обичайните методи за проверка и оценка на компетентностите.

 y използваните методики разширяват полето на изследователско търсене отвъд академичните по-
стижения и „нормалните“ за тази възраст параметри на психичните и личностните конструкти. В 
този смисъл резултати около средното и малко над средното ниво могат да се считат за значими.

 y използваните методики дават възможност да се разкрият мета-способностите, които децата са раз-
вили по време на дейностите по проекта (когнитивни, социални, емоционални, мотивационни), 
както и да се изведе по емпиричен път търсеното цялостно развитие на детската личност, изразено 
като съвместно и балансирано развитие на академични и ключови компетентности.

 y приложеният инструментариум съдържа методики, които се придържат максимално към изисква-
нето за обективност, валидност и надеждност на изследването, т.е. те минимизират ефекта от пов-
лияване на резултата от социалния, културния или академичния статус на изследваните деца. един-
ственото изискване е, те да бъдат с психо-физическо развитие, което е в норма. по тази причина в 
изследването не са включени деца със специални образователни потребности.

В тази връзка, диагностичната процедура се осъществи в два модула:
 y В първи модул бяха подбрани и адаптирани стандартизирани методики (диагностични тестове, 

проективни методики, оценъчни скали и въпросници), както и разработени диагностични инстру-
менти за установяване на степента и качествените измерения на познавателно развитие, социал-
ните и емоционалните компетентности, дигиталните компетентности и мотивацията за учене на 
учениците, обхванати в изследването. диагностичните процедури по този модул се осъществиха 
на терен.
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 y Във втори модул беше разработена форма на експертна оценка. диагностичната процедура по този 
модул се осъществи като пряко включено наблюдение от учителите, участващи в проекта.

В статията са представени резултати от изследването по втори модул – експертна оценка на учителите. 

Методика на изследването
В изследването са обхванати 17 училища, включени в проект „първокласно начало“. експертната 

оценка е осъществена съответно от 17 учители, които оценяват общо 320 ученици.
изследването е проведено по следните критерии и показатели: 
критерий 1. познавателни способности

 y показатели: логическо и критично-оценъчно мислене; дълготрайна и краткотрайна памет; решава-
не на проблеми; творчество и креативност; наблюдателност и съобразителност; речево развитие

критерий 2. социална и емоционална компетентност
 y показатели: взаимопомощ, сътрудничество; честност; емпатия; непринуденост, откритост към дру-

гите; спокойствие, овладяност в критична ситуация
критерий 3. мотивация за учене

 y показатели: любознателност; настойчивост; стремеж за одобрение от значим друг (учител, роди-
тел); отговорност; стремеж за самоутвърждаване; комуникативност, адаптивност към условията

критерий 4. Личностни качества
 y показатели: внимание, настойчивост; организираност; взаимодействие с връстници; поведение в 

образователната среда
като инструмент за експертна оценка е използвана методиката „профил на ученика“ на гилбрух [по 

8], която позволява да се оценяват факторите за успеваемост и да се изведе профил на ученика въз осно-
ва на дълговременно наблюдение на проявата на индивидуални черти и качества на ученика в реалната 
образователна среда. 

наблюдаваните черти и качества се оценяват по 6-степенна скала и се анализират съобразно три ни-
ва на проявление:

 y ниско ниво: много ниско – 0, ниско – 1
 y средно ниво: под средното – 2, средно – 3
 y Високо ниво: над средното – 4, високо – 5, много високо – 6 

наблюдаваните и оценявани черти и качества на ученика се групират според четири основни фактора:
 y първи фактор: мотиви за учене – любознателност, трудолюбие (настойчивост), стремеж за одобре-

ние от учителя, стремеж за одобрение от родители, отговорност (дисциплинираност), стремеж за 
самоутвърждаване (увереност – неувереност), чувство за комфорт (комуникативност, адаптивност 
към условията)

 y Втори фактор: Волеви черти на характера – произволно внимание, настойчивост (волево усилие, 
задържане), организираност (планиране и самоконтрол)

 y трети фактор: познавателни способности – краткотрайна памет, дълготрайна памет, логическо ми-
слене, критично-оценъчно мислене, решаване на проблеми, творчество и креативност (оригинал-
ност), наблюдателност, съобразителност, речево развитие

 y четвърти фактор: социални и емоционални отношения – другарство (взаимопомощ, сътрудничест-
во); честност; емпатия (съпричастност); непринуденост, откритост към другите; спокойствие, овла-
дяност в критична ситуация.

Резултати от изследването
на фигура 1 са представени резултатите от експертната оценка в част „познавателно развитие“.
при оценка по 6-степенна скала, където оценка 4 показва над средното ниво, оценка 5 – високо ниво, 

а 6 – много високо ниво на познавателно развитие по отделните показатели, може да се каже, че учите-
лите от всички училища оценяват познавателното развитие на своите ученици над средното ниво, а при 
пет училища оценките са високи и много високи. с малки изключения се наблюдават колебания в оцен-
ките между отделните показатели в рамките на едно училище – по-отчетливо тенденцията се забелязва 
при четири училища (Фигура 1). 
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Фигура 1. Резултати от експертна оценка в част „Познавателно развитие“ по училища

тенденцията се потвърждава от статистическия анализ на данните. както се вижда на таблица 1, най-
ниската средна стойност, изведена за оу „п. Яворов“, е 3,38, което съответства на средно ниво на разви-
тие на познавателните способности. най-високата – 5,11, отнасяща се до учениците от су „и. Вазов“, е ин-
дикатор за високо ниво на развитие на познавателните способности. Във всички училища, при повече от 
две стандартни отклонения, се забелязва, че основният процент от учениците се намират около и над из-
ведената за съответното училище средна стойност. като се има предвид, че при 82% от училищата сред-
ният резултат варира от над средното (при 47%) до високо ниво на познавателно развитие (при 35%), мо-
же да се обобщи, че учителите, участващи в изследването, определят познавателното развитие на учени-
ците, включени в проекта, над средното за възрастта (таблица 1).

Таблица 1. Средни стойности според експертната оценка на познавателното развитие по училища

учиЛиЩа Брой X s критерий
под 

средната
в %

около 
средната

в %

над сред-
ната
в %

су „св. св. кирил и 
методий“ 12 4,32 0,45 3,41 0 50 50

оу „Любен каравелов“ 22 5,05 0,28 4,49 18 18 64
оу „елин пелин“ 22 4,98 0,22 4,55 14 27 59
оу „а. георгиев-

коджакафалията“ 24 4,04 0,58 2,87 21 29 50

су „константин 
преславски“ 21 3,82 0,22 3,38 38 5 57

оу „княз Борис i“ 16 4,38 0,14 4,10 38 13 49
оу „петко Росен“ 15 4,44 0,23 3,99 33 14 53

су „д. дебелянов“ 14 4,29 0,17 3,95 14 36 50
оу „а. страшимиров“ 23 4,25 0,20 3,85 26 35 49

су „Й. Йовков“ 23 4,63 0,17 4,28 35 13 52
су „к. петканов“ 22 5,02 0,17 4,67 9 23 68

оу „п. Р. славейков“ 21 4,08 0,26 3,56 19 19 62
су „и. Вазов“ 14 5,11 0,56 3,99 21 15 64

оу „п. Яворов“ 19 3,38 0,38 2,62 11 21 68
оу „В. априлов“ 23 4,10 0,20 3,70 9 30 61

оу „н. геров“ 21 4,86 0,40 4,06 14 24 62
оу „В. Левски“ 8 3,68 0,88 1,92 25 25 50

според отделните показатели на познавателно развитие по скалата, обозримо се наблюдава тенден-
ция, при която в най-долните степени при повечето училища са линиите на логическото мислене, критич-
но оценъчното мислене и/или решаването на проблеми, докато паметта, творчеството и съобразител-
ността са във високите регистри по скалата (Фигура 1).
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на фигура 2 са представени резултатите от оценката на социалните и емоционалните отношения спо-
ред резултатите от наблюдението на учителите-експерти.

Фигура 2. Разпределение на оценката на социалните и емоционалните отношения по училища

както се вижда, резултатите варират от малко над средните до високите нива на проява на съответни-
те характеристики на социалните и емоционалните отношения в ученическите класове (Фигура 2). 

най-ниската средна стойност е 3,72 – според експертната оценка на учителя от су „д. дебелянов“, 
което отчетливо поставя минималния среден резултат за извадката твърде близо до над средното ниво. 
най-високата средна стойност – 5,64, според учителя-експерт от су „и. Вазов“, от своя страна представя 
максималната стойност по тази скала в най-високите ѝ нива (таблица 2).

Таблица 2. Средни стойности според експертната оценка на социалните  
и емоционалните отношения по училища

учиЛиЩа Брой X s критерий
под 

средната
в %

около 
средната

в %

над 
средната

в %
су „св. св. кирил и 

методий“ 12 3,78 0,23 3,33 17 25 58

оу „Любен каравелов“ 22 5,24 0,34 4,56 14 27 59
оу „елин пелин“ 22 4,98 0,48 4,02 14 32 54

оу „а. г. – 
коджакафалията“ 24 5,13 0,23 4,67 21 8 71

су „к. преславски“ 21 4,08 0,25 3,57 27 27 46
оу „кн. Борис i“ 16 4,91 0,14 4,62 31 6 63

оу „петко Росен“ 15 3,76 0,39 2,98 20 20 60
су „д. дебелянов“ 14 3,72 0,05 3,62 20 0 80

оу „а. страшимиров“ 23 4,87 0,20 4,77 17 22 61
су „Й. Йовков“ 23 5,03 0,10 4,84 17 48 35

су „к. петканов“ 22 5,32 0,46 4,40 9 27 64
оу „п. Р. славейков“ 21 4,58 0,38 3,82 10 43 47

су „и. Вазов“ 14 5,64 0,33 4,98 0 50 50
оу „п. Яворов“ 19 3,81 0,16 3,50 16 16 68

оу „В. априлов“ 23 3,74 0,47 2,81 0 26 74
оу „н. геров“ 21 5,42 0,14 5,15 29 19 52

оу „В. Левски“ 8 4,85 0,30 4,25 0 38 62

и по скалата за социални и емоционални отношения се наблюдава, че основният процент от учени-
ците се намират около и над изведената за съответното училище средна стойност, като отново статисти-
ческите стойности са изведени при наличие на повече от две стандартни отклонения. при всички учили-
ща средният резултат варира над средното, а при близо 65% – до високите и най-високите нива на ска-
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лата за социални и емоционални отношения. това е основание да се твърди, че учителите-експерти счи-
тат за особено значим приноса на проекта за развитие на социалните и емоционалните умения на деца-
та (таблица 2).

относно отделните показатели по този фактор, подчертано се отчита най-ниско ниво на степента на 
овладяност и способността да се запази спокойствие в критична ситуация. с по-високи стойности са ха-
рактеристики като емпатия, другарство и честност. Резултатът показва, че учениците все още не са спо-
собни да действат в ситуации на фрустрация и конфликт (Фигура 2). 

Фигура 3. Оценка на мотивите за учене

според оценката на учителите, първокласниците имат добре развита и адекватна мотивация за уче-
не. доказва го относително високата средна оценка по тази част от експертната оценка – тя варира в гра-
ниците от над средното до най-високото ниво при всички училища, участващи в изследването (Фигура 3).

статистически, обаче, се доказва, че учителите-експерти оценяват мотивацията за учене на първок-
ласниците предимно в рамките на над средното и високото ниво. най-ниската минимална средна стой-
ност по тази скала е 4 (су „св. св. кирил и методий“), т.е. категорично над средното ниво, а най-висока-
та – 5,38, което е в рамките на високото ниво. почти равностойно е и разпределението на средния резул-
тат по училища между тези две нива – при 41% резултатът клони към над средното, а при 59% – към ви-
соко ниво (таблица 3).

Таблица 3. Средни стойности според експертната оценка на мотивацията за учене по училища

учиЛиЩа Брой X s критерий
под 

средната
в %

около 
средната

в %

над 
средната

в %
су „св. св. кирил и 

методий“ 12 4,00 0,36 3,28 17 33 50

оу „Любен каравелов“ 22 5,19 0,26 4,68 32 5 53
оу „елин пелин“ 22 5,31 0,32 4,67 23 9 68

оу „а. г. – 
коджакафалията“ 24 4,73 0,31 4,10 25 21 54

су „к. преславски“ 21 5,18 0,40 4,37 14 33 53
оу „кн. Борис i“ 16 4,39 0,12 4,15 25 19 56

оу „петко Росен“ 15 4,28 0,26 3,76 33 0 67
су „д. дебелянов“ 14 4,73 0,38 3,97 14 29 57

оу „а. страшимиров“ 23 4,68 0,23 4,22 39 13 48
су „Й. Йовков“ 23 4,90 0,18 4,54 35 22 43

су „к. петканов“ 22 4,86 0,18 4,50 27 18 55
оу „п. Р. славейков“ 21 4,28 0,22 3,83 19 24 57

су „и. Вазов“ 14 5,48 0,18 5,11 29 7 64
оу „п. Яворов“ 19 4,36 0,15 4,05 5 11 84
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оу „В. априлов“ 23 4,10 0,20 3,70 9 13 78
оу „н. геров“ 21 4,90 0,15 4,60 24 29 47

оу „В. Левски“ 8 4,00 0,54 2,91 25 25 50

не така стои въпросът с волевите черти на децата – там оценката на учителите се колебае между сред-
ното, над средното и високото ниво, като в повечето случаи учителите оценяват със сходни оценки и три-
те характеристики на волята в тази възраст, както и средната им оценка за класа (с малки изключения) е 
равностойна (Фигура 4). 

Фигура 4. Оценка на волевите черти

статистическият анализ на резултатите потвърждава тенденцията. при тази скала са измерени най-ни-
ските средни стойности за извадката – най-ниската стойност е 3,05, а най-високата – 5,13. при 10 учили-
ща средната стойност едва надвишава 4, т.е. най-ниската стойност на високите нива на скалата (таблица 4).

Таблица 4. Средни стойности според експертната оценка на волевите черти по училища

учиЛиЩа Брой X s критерий
под 

средната
в %

около 
средната

в %

над сред-
ната
в %

су „св. св. кирил и 
методий“

12 3,05 0,36 2,34 8 42 50

оу „Любен каравелов“ 22 5,02 0,21 4,60 32 14 54
оу „елин пелин“ 22 5,08 0,08 5,02 34 0 68

оу „а. г. – 
коджакафалията“

24 4,10 0,35 3,40 29 21 50

су „к. преславски“ 21 4,00 0,14 3,72 43 10 47
оу „кн. Борис i“ 16 4,17 0,04 4,09 56 0 44

оу „петко Росен“ 15 3,98 0,37 3,24 27 13 60
су „д. дебелянов“ 14 4,52 0,17 4,19 43 0 57

оу „а. страшимиров“ 23 4,20 0,22 3,77 30 17 53
су „Й. Йовков“ 23 5,13 0 5,13 22 43 35

су „к. петканов“ 22 4,68 0,05 4,59 36 5 59
оу „п. Р. славейков“ 21 4,16 0,1 3,96 33 10 57

су „и. Вазов“ 14 5,05 0,08 4,88 29 29 42
оу „п. Яворов“ 19 3,85 0,07 3,71 32 0 68

оу „В. априлов“ 23 3,57 0,50 2,56 0 17 83
оу „н. геров“ 21 4,75 0,23 4,28 24 29 47

оу „В. Левски“ 8 3,79 0,07 3,65 25 0 75

според изведените статистически данни може да се потвърди, че средните стойности по четирите 
скали имат близки стойности, които са над средните нива на проявление по скалата. мотивацията за уче-
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не и социалните и емоционалните умения са с почти равни стойности и са по-близки до високата степен 
на проявление според скалата, докато волевите качества и нивото на познавателно развитие, които съ-
що са с много близки стойности, се доближават повече до над средната степен на проявление (Фигура 5).

Фигура 5. Разпределение на средните стойности по скалите

според средните стойности и стойностите на критерия по скалите, в интервала около и над средната 
стойност за извадката попадат над 70% от изследваните. при две стандартни отклонения, най-висок про-
цент ученици остават под определената норма на волевите черти на характера – 30% (Фигура 6). това е и 
най-ниската средна стойност спрямо средните стойности по четирите скали – 4,30 (Фигура 5). това озна-
чава, че учителите оценяват като най-слабо развити спрямо останалите фактори именно волевите черти 
на характера на първокласниците.

Фигура 6. Разпределение на извадката спрямо статистическия критерий в %

същевременно статистическите данни сочат, че най-много ученици са определени от учителите-екс-
перти като постигнали или надвишаващи средната стойност на проява на социални и емоционални отно-
шения – 26% са около нормата, а 59% – над нея (Фигура 6). предвид, че средната стойност на този фактор 
е относително висока – 4,67, това означава, че учителите оценяват най-високо спрямо останалите факто-
ри степента на развитие на социални и емоционални умения по време на работата по проекта.

Изводи и обобщения
обобщен извод от анализа на резултатите от експертната оценка на учителите е, че те оценяват над 

средното и предимно високо личностното и познавателното развитие на учениците като резултат от обу-
чението им по модела за интерактивна, богата на технологии образователна среда в начален етап на ос-
новна образователна степен.
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като особено добре формирани и надскачащи очакваните за възрастта нива учителите оценяват со-
циалните и емоционалните умения на учениците, както и мотивацията им за учене. В това отношение 
учителите са откроили характеристики като емпатия, другарство и честност и са оценили като граниче-
щи със средното ниво на постижение уменията за запазване на спокойствие и владеене в критични си-
туации.

изведените стойности по четирите скали са близки, но статистически се доказа тенденцията повече 
ученици да изявяват под средното ниво на развитие волеви качества и отделни аспекти на познавателна-
та сфера. ако се сравнят стойностите на показателите по отделните фактори, има основание да се твърди, 
че това са предимно уменията за самоорганизация и контрол, логическото мислене, критично оценъчно-
то мислене и/или решаването на проблеми.

може да се заключи, че степента и характера на формираните умения на учениците в различни сфе-
ри на тяхното личностно развитие, откроено в оценките на учителите-експерти, напълно съответства на 
спецификата на възрастовото им развитие. следва да се подчертае, че именно умения, които приложе-
ният модел на обучение цели да развива приоритетно (като емпатия, взаимопомощ, толерантност, екип-
ност), са сред най-високо оценените от учителите. 

при сравнимост на резултатите от първия модул на диагностиката по проекта, ясно се вижда, че учи-
телите са били максимално обективни в своите оценки. В тази част на диагностичната процедура също се 
констатира, че първокласниците, обхванати в проекта, проявяват рутинен познавателен опит и рядко ус-
пяват да се справят с нестандартни задания извън учебния контекст. В противовес, социалните, емоцио-
налните и мотивационните им умения се изявяват в поведенчески модели, които показват неординална 
и нетипична за възрастта им зрелост.

настоящото изследване е основание да се потвърдят препоръките към учителите за разширяване на 
работата с интегративни, а не само интерактивни, методи и средства, които да предизвикват метапозна-
ние и познавателна активност от децата, да се делегират повече правомощия на децата и детската гру-
па да се справят с проблеми в различни ситуации, както и да се работи по целенасочено за емоционална 
устойчивост чрез групови активности.
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