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Abstract: the article presents the Nature-based socio-emotional approach and science education for prima-
ry school child as a necessary relation on two levels. At the conceptual level the approach is analysed through 
the prism of the cumulative effects of nature and society to the cognitive and socio-emotional development of 
the child’s personality: in primary school age cognitive and emotional-volitional mental processes are social-
ly predetermined and have the essence of a result. At the applied level, the Nature-based socio-emotional ap-
proach is analysed through active learning in nature as an authentic learning environment – the focus is on the 
acquisition of knowledge, the formation of cognitive and socio-emotional skills to overcome consumer culture 
and sustainable development of nature. in this regard, the effects of active learning are viewed in sync with the 
learning environment, which collectively generate added value to learning and become a kind of „key“ to creat-
ing a modern vision of science education in primary school today .
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1 . Актуалност на проблема 
Леонардо да Винчи е казал: „В природата всичко е мъдро обмислено и подредено, и в тази мъдрост 

е върховната справедливост на живота!“ но светът на природата и този на детето днес са различни, ние 
хората сме различни, светът като цяло е различен! съществуването на човешката цивилизация ни прави 
свидетели и участници в нови реалности – природата е увредена, нестабилна, заплашена, защото чове-
чеството потребява все повече и повече природни ресурси. технологичните постижения, производствата, 
урбанизацията, драстично „навлизат“ в природата и се „сблъскват“ с нейния естествен ритъм, с нейните 
правила. преките и косвени ефекти от нерегламентираната човешка дейност, са свързани със съществени 
промени в природата, което поставя в режим на изпитание възможностите ѝ за съхраняване –екосисте-
мите днес се превръщат в затормозени и нестабилни системи. от 1970 г. насам, когато глобалната свръх-
консумация става факт, ние хората започваме да теглим от „главницата“ на нашата планета, вместо да 
живеем от нейната „лихва“. оценките показват, че за да задоволим консумацията си при сегашните тем-
пове на търсене, ние имаме нужда от 1.7 планети“ и в този смисъл се „обръщаме“ срещу самите себе си. 

можем ли да повлияем на това „обръщане“? един опит за отговор на този въпрос е представен в насто-
ящата статия. За начало, да се смирим пред природата, пред Великата природа! да следваме естествена-
та характеристика на предмета „природа“, но основавайки се на представата за природата в съзнанието ни 
като форма на проявление на оценка, на единство на обективното и субективното, на абсолютното и отно-
сителното, на миналото, настоящето и бъдещето…[1]. да не забравяме, че спасението на природата лежи 
в човешкото сърце, в човешката сила да се разсъждава, в човешката смиреност и човешката отговорност. 

на следващ етап да образоваме човекът/детето, защото нали „образованието е това, което подготвя 
за живот в културата, в която сме родени и в която най-вероятно ще прекараме целия си живот“ [2]. да 
насочим вниманието си тогава към природонаучното образование в началното училище, към знанието 
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за природата, за ресурсите, с които тя разполага. да поставим във фокус необходимостта от съхранява-
нето им, чрез осъзнаване зависимостта на човека/детето от природата, с мисъл за природата, но и за об-
ществото ни, защото „мястото на детето/човека не е там, някъде…“ [2], а тук! така че, да свържем детето 
и природата, чрез Базирания на природата, социално-емоционален подход, като внесем така потребния 
социално-емоционален щрих към природонаучното образование в началното училище! 

 

2 . базиран на природата, социално-емоционален подход: концептуално равнище 
Базираният на природата, социално-емоционален подход методологически е отправен към пости-

гане на баланс в сферите на развитие на детето, в т.ч. и социално-емоционалната сфера от една страна, 
и към устойчивото развитие на природата, от друга [3]. Редица изследователи анализират важността на 
средното детство (периода „начална училищна възраст“ у нас) за формиране на отношение на детето към 
природата. според s. Kellert, r. White, v. stoecklin, това е периодът, в който възприятията за чудо от ран-
ното детство се трансформират във възприятия за изследване. контактите с природата преди 11-годиш-
на възраст на детето са особено необходими както за самата природа, така и за детето, за формирането 
на нагласи и поведение към нея, в т.ч. и като предпоставка за отношение през следващите етапи от он-
тогенезиса му. причините затова се търсят в изграждащата се емпатия у детето на основата на връзката с 
природата, която се изразява в отговорни действия и овластяване, докато то пораства и открива възмож-
ности за развитие на екологично поведение. Всъщност, подходът утвърждава природния свят като слу-
жещ за незаменима основа детето да е не само физически и материално обезпечено, но да бъде и в со-
циално-емоционално и интелектуално единение с този свят, така че да развива чувство на любов и кра-
сота, на благоговение към сътворението [4], [5]. 

В този смисъл е важно да „срещнем“ детето с необходимостите от устойчивост на природата: една 
значима „среща“, основана на това, че природата трябва да отговори на нуждите на сегашното, но и на 
бъдещите поколения, да остане съхранена. акцентът тук се поставя върху нейното устойчиво развитие, 
което изисква системното мислене, т.е. върху необходимостта светът на детето и този на природата да се 
разглеждат като система, която свързва пространството и времето [6]. устойчивото развитие е концепция, 
която се изгражда на основата на устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока степен на функ-
циониране на системата „природа“. този процес не следва да се откъсва от динамиката на разумното по-
требление. става дума за обективна необходимост на бъдещето, но още отсега следва да предприемем 
мерки за неговото осъществяване [7].

предвид сложността, но и важността на процеса, следваме спецификите на Базирания на природа-
та социално-емоционален подход, като имаме предвид необходимата социална предзададеност на ког-
нитивното и емоционалното развитие на детето в началната училищна възраст. В хода на онтогенезиса 
му, социалната среда се разширява, но и трансформира. светът на природата съществува изначално вън 
и независимо от съзнанието на детето като комплексно „цяло“ – въздухът, водата, почвата, живите орга-
низми. то постепенно усвоява и преобразува взаимоотношенията със социалната и природната среди, 
изграждайки себе си. социалното развитие на детето следва характеристиките на социалната среда не 
просто като външно обкръжение, а като общочовешки опит, материализиран в предмети на материална-
та и духовната култури, свят на създадените от човечеството явления и резултат от човешката дейност. со-
циумът съдържа идеални форми, образци на развитието, т.е. онова, към което детето трябва да се стре-
ми [8]. В този смисъл, природата и обществото имат ресурсите, потенциалите да генерират кумулативни 
ефекти по отношение развитието на детето, конкретно в аспектите на конитивното и социално-емоцио-
налното му развитие – фиг. 1. 

когнитивните процеси – усещане, възприятие, внимание, памет, мислене, реч, въображение и емо-
ционално-волевите процеси – емоции, чувства и воля, имат свое качество на протичане, свой собствен 
ритъм в периода „средно детство“. те служат като ориентир, относно психичната зрялост на детето. пре-
ди всичко, познанието се основава на развитието на когнитивните процеси, които поотделно и съвкуп-
но обезпечават усвояването на едни или други страни, явления или същности от действителността, от ка-
чествения човешки опит. като пълноценна личност, детето притежава богата палитра от своя действител-
ност, изпълваща със съдържание неговите преживявания – периодът „7 – 10-11-годишна възраст“ е съ-
пътстван с неравномерност и скокообразност във всеки един от когнитивните психически процеси. то по-
степенно се приучава да наблюдава и възприема цялостно обекти, да проследява връзките между тях, а 
също и особеностите им. Започва да разграничава много ясно себе си от околния свят [9]. усещането, въз-
приятието, вниманието, въображението, мисленето, паметта и речта осъществяват преходи, способства-
щи не само непосредственото, но и опосредствано усвояване на действителността. тези преходи имат 
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устойчив характер, резултат са от развитието на всеки един от когнитивните процеси, взет като отделност, 
но и в смисъла на взаимоповлияването им, на функционирането на когнитивната компонента на психи-
ката в нейната цялост. 

Фигура 1. Базираният на природата, социално-емоционален подход: концептуално равнище 

другата съставяща на психиката – емоционално-волевите процеси, се явява надстройка на процеси-
те на познание, която не просто ги съпровожда, украсява и придава субективно значение, но и встъпва в 
качеството си на съществен регулатор на ефективността на познанието. активното отношение на детето 
към природата не може да функционира без емоционалното и чувственото преживяване – когнитивно-
то развитие е обвързано с емоционалната динамика на личността му [10]. „осъзнаването на собствените 
емоции и разбирането на емоциите на другите хора при детето в периода от 7 до 10-11 години е не тол-
кова съвършено. то често не е в състояние правилно да разбере мимиките на лицето, изразяващи една, 
или друга социална емоция, не винаги вярно тълкуват емоциите на околните, което влече понякога не-
правилна реакция при него в този период“ [11]. причините за състоянието на емоциите и чувствата при 
детето в тази възраст обичайно са страховете от заплахи (реални, или въображаеми), които не могат да 
обяснят важни въпроси от реалния му живот (справяне с предизвикателства в училище например). де-
тето постепенно придобива все по-голям капацитет да изпита сложни емоции като гордост, вина, срам и 
истинска загриженост за благосъстоянието на другите, тъй като интернализира все повече и повече пра-
вила, етични принципи и стандарти за изпълнение и все повече наблюдава и оценява собственото си (и 
на другите) поведение [12]. 

съобразно особеностите на когнитивното и социално-емоционалното развитие на детето в начално-
то училище, на концептуално равнище Базираният на природата социално-емоционален подход утвърж-
дава нормите, идеалите, ценностите в обществото по отношение на природата. на това равнище, под-
ходът способства възпроизвеждането на определен тип, акумулирани във времето социални отношения 
при детето, които предпоставят поведение на предразполагане и адаптиране към природата в посока на 
устойчивото ѝ развитие. на следващ етап, тези отношения имат потенциалите да еволюират в преодоля-
ване на потребителската култура – предизвикателство към приложното равнище на Базирания на приро-
дата, социално-емоционален подход. 

3 . базираният на природата, социално-емоционален подход: приложно равнище 
приложението на Базирания на природата, социално-емоционален подход методологически извеж-

да на преден план целесъобразността и нейното обективно съдържание – условията, средствата, спосо-
бите. тук поставяме във фокус природонаучното образование с дълбоката вяра и убеденост, че природа-
та трябва да бъде познавана, разбирана, съхранявана и защитавана от неразумното влияние на човека / 
детето [13]. и защото именно природонаучното образование и Базирания на природата социално-емо-
ционален подход имат потенциалите да изградят така необходимата свързаност, която да генерира стой-
ност както по отношение на детето, така и по отношение на природата! 

предвид заявената целесъобразност на обективното съдържание в прилагането на Базирания на 
природата социално-емоционален подход, във фокус се поставя нормативната регулация на природона-
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учното образование в началното училище. основният документ, който очертава общата рамка на приро-
донаучното образование в началното училище у нас е държавният образователен стандарт за общооб-
разователна подготовка (изм. дВ, бр. 79 от 2020 г.) и произтичащите от него учебни програми, съгласно 
които природонаучното образование е представено чрез учебните предмети „Родинознание“, 1 и 2 клас, 
„човекът и природата“, 3 и 4 клас. като идеален образ на резултатите от дейността на ученика в норма-
тивната макрорамка, познавателното и социално-емоционалното развитие на детето се регламентират 
чрез усвояване на знания, умения и включени в тях отношения. Знанията са основополагащите структу-
ри по природни науки в началното училище – интегрални по своята същност, те присъстват чрез съответ-
ните елементи: факти, понятия, закономерности, свързани с природата, със жѝвото и нежѝвото като ней-
ни системни компоненти, в това число чрез проследяване на съпътстващите я процеси и в еволюционен 
план, на основата на изграждащи се взаимоотношения с човека / детето.

съгласно документите и съобразно приложената таксономия, като водещи когнитивни умения се оч-
ертават: „назовава“, „описва“, „изброява“, „посочва“, „определя“, „разпознава“, „групира“, „сравнява“, 
„обяснява“, „разбира“, „използва данни“, „илюстрира с примери“, „прилага знания за…“, „разчита инфор-
мация за...“, „разграничава“, „отделя“, „свързва“, „създава“, „открива“, „извлича информация за…“, „оце-
нява“, „предлага“ и т.н. социалните и емоционалните умения са нормативно зададени на различни ни-
ва, явно и имплицитно чрез очакваните резултати от ученето. определят се като необходими за лично-
стното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и учас-
тие в социалния живот също. представят се в смисъла на осмисляне зависимостта на човека / детето от 
природата; на определяне аспектите на влияние на човека / детето върху природата; на осъзнаване пер-
соналната отговорност за съхраняване на природата; на осъзнаване, че структурата и характера на соци-
алните отношения в значителна степен определят ефективността на общността; на осъзнаване необходи-
мостта от преодоляване на потребителската култура, в това число и чрез неформални инициативи, свър-
зани с природата и т.н. 

сред документите, задаващи нормативната рамка на прилагането на Базирания на природата со-
циално-емоционален подход в природонаучното образование в началното училище е също държав-
ният образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

. документът предоставя свобода на избор на учителя в началната училищна възраст, по отношение са-
мостоятелното изучаване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 
или интегрирането му в други предметни полета (учебни предмети), както и в смисъла на това какви из-
точници на знание да бъдат използвани, как да бъде организиран процеса на усвояване на знания и фор-
миране на умения, на ключови компетентности също и т.н. прилагането на Базирания на природата соци-
ално-емоционален подход е необходимо да следва обучителната логика на всяко едно от предметните 
полета на стандарта, независимо от конкретното съдържателно припокриване със здравното и екологич-
ното образование, предвид тематичното осигуряване на психическото здраве (в това число и свързано-
то с развитието на емоционално-волевите процеси) и на устойчивото развитие на природата в частност. 

друг документ, имащ отношение към прилагането на Базирания на природата социално-емоциона-
лен подход в природонаучното образование в началното училище е държавният образователен стан-
дарт за приобщаващо образование, регламентиран чрез наредбата за приобщаващото образование / 
27.10.2017 г (акт. 11.11.2020 г.). документът определя обществените отношения, свързани с осигурява-
не на приобщаващото образование на децата в системата на началното училищно образование, както и 
дейността на институциите за предоставяне подкрепа на личността на всяко дете. на тази основа, при-
лагането на Базирания на природата социално-емоционален подход следва да е многопланово и ком-
плексно. по отношение осигуряването на обща личностна подкрепа и съобразно индивидуалните по-
требности на всяко дете, природата и обществото встъпват в качеството си на основополагащи фактори 
за развитие на потенциала му, за осъзнаване, приемане и подкрепа на неговата индивидуалност, на раз-
нообразието от потребностите които има, в това число чрез активиране и включване на природата като 
ресурс, насочен към премахване на пречките пред ученето му, и не на последно място, към създаване 
на възможности за неговото развитие и участие във всички аспекти на живота на общността, по посока 
устойчивото развитие на природата. 

ако продължим заявената по-горе логика на приложение на Базираният на природата социално-емо-
ционален подход, то следва да имаме предвид, че целесъобразността определя обективността на съдър-
жанието. В тази връзка, условията, средствата и способите тук се анализират в аспектите на активното 
учене. В съдържателно отношение, активното учене е „преживяване, правене, общуване“ [14] – особено 
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ценни за природонаучното образование в началното училище, в хода на които детето разсъждава върху 
съдържанието, идеите, проблемите. активното учене е насочено към наблюдение, търсене, проучване, 
изследване, откриване, доказване на обекти, процеси, явления, връзки. новите знания се интегрират във 
вече съществуващи такива, структурирани и организирани надграждащо в съзнанието. Ценно за детето е 
съхраняването на неговото неподправено чувство да „види“, проучи, разбере задачата, в това число чрез 
приложение на знанията в нови условия [15] – фиг. 2: 

 

Фигура 2. Базираният на природата социално-емоционален подход: 
приложно равнище 

природонаучното образование в началното училище е необходимо да следва тези перспективи, като 
задава параметрите, структурира моделите, но и предлага ефективни решения за устойчивост на приро-
дата чрез прилагане на Базирания на природата социално-емоционален подход. активното учене в посо-
ка „устойчиво развитие“ прави възможно детето / човекът, обществото и природата да се интегрират по 
действително стойностен начин. какви са възможните проявления на тази интеграция?

преди всичко имаме предвид, че наблюдението на естествени природни обекти / процеси, явления 
или техни модели в автентичната учебна среда генерира мултисензорната наситеност, която е основопо-
лагаща за релацията „усещане – възприятие – представа – понятие“. Влиянието на природата върху сети-
вността с цялото изобилие от стимули е впечатляващо – природата стимулира развитие на емоциите, ка-
то способства когнитвното и социално-емоционалното развитие, и на тази основа прави възможен пре-
хода „усещане – възприятие – представа – понятие“. контактът с живите организми и тяхната среда – во-
дата, въздуха, скалите, съвършенството на формите, цветовете, очертанията, повърхностите, симетрията, 
но и звуците, ароматите, светлините, инициират емоционално-чувствени преживявания у детето, които 
се извисяват на равнището на еталони за красота, естетика, нравственост. песента на птиците, уханието 
на цъфналото цвете, багрите на листата през есента – има ли нещо по-възвишено и непосредствено дос-
тъпно за детето?

социалната предзададеност на емоциите в природонаучното образование допринася за тези проце-
си: базисните социални детерминанти, с формираща развитието на детето роля във възрастта 7 – 10-11 
години са учителя, съучениците, родителите. Безспорно, приложението на Базирания на природата соци-
ално-емоционален подход е предизвикателство към професионално-компетентния учител, но и вдъхно-
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вение също, защото „педагогът обикновено се среща с две деца: с това, което сега е пред него и с това, 
което е (скрил) в себе си. отношението към детето в голяма степен зависи от чувствата, които той събуж-
да в него (контретрансфер) [16]. 

проучването на обекти, процеси, явления способства установяване на закономерности, зависимо-
сти, връзки в природата. така структурираният социално-емоционален контекст допринася за разбира-
не на природонаучните знания и развитие на така потребното абстрактно мислене на детето. социално-
емоционалните му умения се изразяват във формиране на толерантност към природата, но и към човека, 
към средата като комплексно цяло. обясняването на процеси и явления, изграждането на хипотези, фор-
мулирането на идеи, свързани с природата, способстват решаването на проблемите ѝ, в т.ч. чрез анализ и 
оценка влиянието на антропогенния фактор. Формиращите се социално-емоционалните умения допри-
насят за създаването на образи и концепции за устойчивото развитие на природата, за осъществяването 
на трансфер на природонаучното знание от детето към обществото и обратно. така естествено знанието 
за природата се надгражда, идеите за устойчиво развите еволюират, за да „върнат“ при детето, пречупе-
ни през призмата на неговата субектност. 

4. Заключение
активното учене в автентичната природна среда чрез прилагане на Базирания на природата социал-

но-емоционален подход е своеобразния „ключ“ към създаването на модерна визия на природонаучно-
то образование в началното училище днес! Безспорен е приносът на Базирания на природата социално-
емоционален подход! изначално, защото способства когнитивното и социално-емоционалното развитие 
на личността на детето! на следващ етап, защото утвърждава природонаучното образование в начално-
то училище като синоним на увереност в собствените (на детето) сили, на разумно осъществените избо-
ри, на правилните решения, на споделеността на знанието със съученици, учители, родители. така то, об-
разованието, се превръща в действителния оценностяващ и цивилизационен механизъм (по Я. Рашева – 
мерджанова) на нацията ни, в т. ч и по отношение на устойчивото развитие на природата. За да я има 
природата тази природа, за да остане и за бъдещите поколения! 
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