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Abstract: The aim of the present study is to present some of the possibilities in forming competencies in stu-
dents for the realization of the educational process of the pupils. The following main tasks derive from the goal: 
To follow the possibilities of the educational content for the education of the students. To emphasize the role of 
the texts in forming a value system.

This publication focuses on working with students – future teachers for educational influence on pupils. At-
tention is paid to the preparation of students for future professional activity and the forming values in pupils: 
patriotism, love of nature, respect on human dignity, freedom, tolerance, justice, solidarity and others.

The attention in the work with the students is focused on the implementation of classroom work and prep-
aration for pedagogical practice.
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Променените условия в живота на обществото се отразяват във всички сфери на човешката дейност. 
От една страна, след 2010 г. навлезе новото поколение алфа, което е изцяло дигитално, не познава анало-
говия свят, справя се с таблетите и смартфоните преди да е проговорило. От друга страна, пандемията на-
ложи социална изолация, която доведе до обучение в дигитална среда в образователната система. Реал-
ностите показват безспорните възможности и необходимостта от е-обучение, но и се утвърждава убеж-
дението, че дистанционното обучение не може да замести човешкото общуване. Лесният и бърз достъп 
до информация не може да отхвърли потребността от знание и от социални контакти. Българското обра-
зование реагира бързо на предизвикателствата на времето. Поетапните промени се основават на зало-
жените стратегии за бъдещото му развитие и на нормативната уредба – Закон за предучилищно и учи-
лищно образование (ЗПУО), наредби и др. Университетите също променят учебните си планове и програ-
ми, методите и съдържанието на обучението, работят по проекти и приоритизират практическите и се-
минарни упражнения, за да не допуснат „достъпът до информация, социалните мрежи…да изместят зна-
нието, да изправят съвременната цивилизация пред невиждана до този момент криза на разума…Вяр-
вам, че основната мисия на университета е да се интересува от истината…И не просто да се интересува 
от нея, а да я търси с всички инструменти на здравия разум…Освен храм на разума обаче университетът 
трябва да бъде и светилище на култура. Култура на споделени ценности и добродетели, и етични норми, 
но не само това, а културата като среда за създаване на съвременно съдържание… Университетът да ге-
нерира здрав разум и култура и да участва с тях в света.“ 1 Дълбоката ценностна трансформация е види-
ма през различните поколения в обществото. Затова периодично се провежда Европейско изследване на 
ценностите, в което участва и България. „Промените в нагласите са отчетени в четвъртото поред изслед-
ване за 2018 година и отбелязват нарастване на гордостта от българско гражданство, повишаване на по-
казателите на патриархалните добродетели – трудолюбие, постоянство, отговорност.“ 2 Това поставя ак-
цент върху въпроса не само за бъдещото обучение, но и за възпитанието в училище. Отговорът на то-
зи въпрос е в проекта на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 2019–2030.3 
В нея се дефинира образованието като процес, който включва обучение, възпитание и социализация. В 
ЗПУО са формулирани целите на образованието, като във всяка от тях са заложени възпитателни зада-
чи. Съвременното разбиране за възпитанието и обучението отхвърля тезата за едностранно въздействие 
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върху детето и утвърждава сътрудничеството между педагози и възпитаници. Водеща роля в развитието 
на образователната система имат учителите. Това налага необходимостта студентите – бъдещи педаго-
зи, да бъдат подготвени за процеса на обучение и възпитание на учениците от начален етап. Подготовка-
та на бъдещите учители за провеждане на възпитателен процес е неотменима част от работата с колежа-
ните от специалностите Начална училищна педагогика и информационни технологии и Начална училищ-
на педагогика и чужд език в Колеж – Добрич. Обект на внимание е аудиторната работа на студентите по 
дисциплините Методика на обучението по български език и литература (МОБЕЛ) и Методика на обуче-
нието по природознание (МОП).

Целта на настоящата разработка е извеждане на някои от възможностите за формиране на компе-
тентности у студентите за реализиране на възпитателен процес на учениците.

От целта произлизат следните задачи:
1. Да се използват комплексно възможностите на аудиторната работа със студентите за формиране 

на професионални компетентности за провеждане на възпитателен процес. 
2. Да се обърне внимание върху ролята на текстовете в обучението на студентите, като у тях се раз-

виват професионални компетентности, които неминуемо са свързани с развиване на ценностни-
те им нагласи.

Студентите по учебен план изучават дисциплините Методика на обучението…, за да имат готовност за 
провеждане на пълноценен образователен процес. Тези дисциплини като частни дидактики се занимават 
с процеса на обучение на учениците в началното училище; разглеждат и процеса на възпитание в хода на 
обучението. При академичната подготовка, съобразно задачите на изучаваните дисциплини, студентската 
аудитория се запознава с дидактическите и обществените изисквания за организация на образователния 
процес, за да се осъществи връзка между обучението и възпитанието. Студентите се запознават с водещи-
те нормативни документи, базови за професионалната им работа – ЗПУО, Наредба №6 за усвояване на бъл-
гарския книжовен език, Наредба №5 за общообразователната подготовка, учебни програми и др. Дискути-
рат върху целите, поставени в ЗПУO, и съответствието им с потребностите на новото време. Проследяват об-
вързаността им с европейското законодателство и констатират, че възпитанието е неотменна част от обра-
зователния процес и е интегрирано в концепцията за ключовите компетентности в нейните три основни из-
мерения – знания, умения, отношения. Разкриват, че третият компонент на компетентностите – отношени-
ята – съответства на възпитателното съдържание, защото в контекста на отношенията са нагласите, ценно-
стите, мотивите, проявявани в поведението на личността. Проучват, че възпитателната дейност, която фор-
мира отношенията, е гарантирана в чл.3, ал.2, т.1 и т.3 от ЗПУО4 като право на всяко дете и всеки ученик на 
достъп до качествено образование. Извеждат основните ценности, на които се основава Европейският съ-
юз (ЕС)5 – зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държа-
ва и др., както и характеристиките на гражданите на ЕС като общност – плурализъм, недискриминация, то-
лерантност, справедливост, солидарност, равенство между жените и мъжете. Обсъждат необходимостта от 
Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 2019–2030, публикувана като проект. За-
дълбочено се запознават да ползват нормативната уредба: Наредба №5 и структурата на държавния обра-
зователен стандарт (ДОС), учебните програми, годишното тематично разпределение и приложенията за на-
чален етап. Бъдещите учители самостоятелно се подготвят и представят разработка по време на аудиторна-
та работа, в която съпоставят учебниците от различни издателства с учебните програми и изтъкват водеща-
та роля на учебните програми. Формират умения да работят с примерни годишни тематични разпределе-
ния, посочени в Книгите на учителя на различните издателства, но ги конкретизират съобразно целеви гру-
пи обучаеми. Извличат областите на компетентност от учебните програми на съответните класове, които 
имат отношение към възпитателния процес. 

Усвоените от студентите теоретичните знания по методическите дисциплини намират приложение в 
работата с нормативните документи. Видовете цели според М. Георгиева най-общи, които те откриват в 
ЗПУО. Общите цели – в документите, разкриващи спецификата на отделните училища. Специфичните це-
ли – в учебните програми за начален етап, а конкретните цели тематично са представени в Книгата на 
учителя. При разглеждане на учебното съдържание по съответните предмети в началното училище във 
всяка една от темите има възможност за реализиране на възпитателните цели и въздействие върху уче-
ниците. Студентите се обучават да използват възможностите на учебното съдържание и на целия обра-
зователен процес, за да формират позитивно отношение и поведение у учениците чрез педагогическото 
взаимодействие в урока. 

Според И. Мирчева [1] урокът представлява основна организационна форма на обучение, завоювала 
трайно място в учебно-възпитателния процес в българското училище. Той е доминираща форма на обуче-
ние по родинознание, околен свят, човекът и природата. Той изпълнява две основни функции: 
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1. Обучаваща – свързана с придобиване на знания и умения; 
2. Възпитателна – свързана с изпълнението на редица възпитателни задачи, отнасящи се до нрав-

ственото, естетичното, екологичното, патриотичното, интелектуалното възпитание и др. 
При разработване на урока студентите се обучават ясно да формулират целите; да определят опти-

малното съдържание на урока в съответствие с изискванията на учебната програма; да предвидят ус-
вояване на знания и формиране на личностни качества у учениците. В тази дейност студентите форми-
рат умения да подбират и разнообразяват формите на работа, методите, подходите и средствата на обу-
чение, за да реализират пълноценен образователен процес. Стремят се да използват информацията от 
учебното съдържание за процеса на обучение и възпитание в началния етап. Практически се разработват 
план-конспекти на уроци, в които се формулират конкретни възпитателни цели за всяка тема и чрез хода 
на урока се прогнозира педагогическото взаимодействие, за да се постигне възпитателно въздействие. 
В дискусията се проявяват изработените умения за коментар върху структурата на урока съобразно не-
говия вид/ тип. Умения, които прилагат и усъвършенстват при подготовката на своите план-конспекти за 
уроци, които се представят и анализират пред групата. Практическата работа е насочена към изграждане 
на социално значими нагласи за общуване като: „етично отношение към партньора в общуването (в това 
число и към неговите слабости и пропуски в поведението); участие в диалога по начин, който не позволя-
ва превръщането му в монолог; стремеж не само да се получава, но и да се дава информация в процеса 
на общуване… Възпитателните цели в обучението по български език се постигат в единство с образова-
телните цели, защото овладяването на лингвистични и комуникативноречеви умения и навици се свързва 
с формиране на общата култура на учениците като равнище на обученост и възпитаност. Например линг-
вистичната информация обективно се свързва с мирогледната стойност на знанията за ролята на езика в 
различните периоди от историческото ни развитие; с богатите синонимни възможности за изразяване на 
една и съща мисъл и пр. В този смисъл възпитателните цели ни насочват към използване на възпитател-
ните ресурси на самия език. „[2] Усъвършенстването на писмената реч на студентите при подготовката на 
план-конспектите на уроци е свързана с точна, правилна и съобразена с възрастта на учениците и учебни-
те програми терминология, подбор на разнообразни задачи, съобразени с темата и вида/типа на урока 
учебни ситуации, които да са представени на достъпен, изразителен, правилен и богат език. Коментари-
те и анализите водят до изграждане на умения за работа с нормативните документи, за усъвършенства-
не на компетентностите при формулиране на задачи и въпроси към учениците, прилагане на утвърдени 
педагогически практики и отговорно отношение към предварителната подготовка на урока. Коментари-
те при анализа на урок и самото му представяне пред аудитория съдействат за усъвършенстване на уст-
ната реч, за усвояване и употреба на методическата терминология и изграждане на педагогически уме-
ния за аргументирано и интерактивно представяне на учебна информация по достъпен и разбираем на-
чин. Системната работа с речници и енциклопедии, редакторските умения, отговорното и критично отно-
шение към писмената и устна реч бъдещите учители предават и на своите ученици.

Студентите прилагат знанията си за „ценностната система, която българското училище изгражда у уче-
ниците, която се свързва с формирането на представи за добро и зло, за нравствено-етични добродетели и 
естетически стойности, а това означава, че трябва да се отчита възпитателното въздействие на съдържание-
то на текстовете, защото в тях се интерпретират разнообразни нравствени, етични, социални и др. пробле-
ми. Тъй като всяка информация, която се получава в училище, възпитава, при подбора на текстове и рече-
ви ситуации за уроците по български език водещ е стремежът към представяне на полезни, интересни, ко-
муникативно значими и достъпни текстове.“[2] Изучаваните от студентите дисциплини, свързани с природ-
ната среда, дават знания за природните обекти и явления, а методиките съдействат за формиране на уме-
ния за изграждане в младото поколение на етично отношение към природата, към всички живи организми 
и всичко, което ги заобикаля. За целите на обучението и възпитанието се подбират и се разглеждат със сту-
дентите обекти и ситуации, достъпни за началната училищна възраст. Позовават се на позитивни примери. 
Например за грижите за растения и животни; за хуманно отношение, проявено към животни; опазване на 
растения и животни; екологично поведение в природата и др. Формират се умения у студентите да възпи-
тават учениците да полагат грижи за растения и животни, да имат екологично поведение при общуване с 
природата, да показват красивото в природата. Това е важно условие за формиране на положителни лично-
стни качества. Отглеждането на домашни любимци също съдейства за позитивното възпитание. Използват 
се всички възможности да се възпитат учениците на отговорно отношение. Положителните примери от об-
щуването с природата се пренасят и съпоставят във взаимоотношенията при децата.

„Най-съществената компонента на възпитанието на учениците е нравствената компонента. Тя зася-
га духовния живот на човека и неговото етично отношение към света. Именно нравственото възпитание 
осигурява развитието на качеството на личността – емпатия. Емпатията е способността на отделната лич-
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ност да съпреживява емоциите на другите.“ [3] При представяне на проекти на уроци по време аудитор-
ната работа се изграждат умения у студентите да използват литературни произведения, които представят 
положителни примери на отношение. Съпреживяването с героите, анализът върху произведенията въз-
действа върху детската душевност и води до формиране на важни качества като доброта и отзивчивост. 
По дисциплината методика на обучението по природознание се усвояват умения за използване и анали-
зиране на литературните произведения в часовете по учебните предмети, изучаващи природна среда. 
Литературните произведения са едно от силните средства, които помагат на учениците да опознават све-
та около тях и оказват възпитателно въздействие. Художественият образ емоционално представя обек-
тите и явленията от природната среда. Съдейства за разширяване и уточняване на представите на учени-
ците за природата, защото през призмата на художественото слово природата оживява, животът в нея се 
разкрива с багри и форми и буди дълбоки преживявания. Студентите се стимулират да използват литера-
турните произведения за представяне обекти и явления. Например силно въздействат приказките, разка-
зите, стихотворенията, илюстрирайки определени растения, животни, обекти и положителни отношения. 
Важно е студентите да имат изградени умения да използват добрите литературни примери и да умеят 
да анализират произведения, които помагат за възпитателното въздействие върху малките ученици. Така 
бъдещите начални учители усвояват възможностите на учебното съдържание и на литературните произ-
ведения, за да постигнат възпитателно въздействие.

Прилагат се възможностите на текстовете за въздействие върху емоции, нравственост, светогледни по-
зиции. Насочва се вниманието към възпитателните ресурси на самия език. По време на аудиторната работа 
със студентите по методика се обръща внимание, върху всички текстове, които се включват в урока и са под-
ходящи за интерпретиране, дискусия, пренос на информация и постигане на възпитателен ефект. Народно-
то творчество – приказки, гатанки, народни песни – пресъздава ценностното и антиценностното, разграни-
чава добро от зло, илюстрира традиции и обреди, съдържа познание и изпълнява социална роля. Герои-
те са носители на ценности, утвърдени от народния творец като трудолюбие, скромност, постоянство, спра-
ведливост, остроумие, грижливост, обич към семейството и децата, отношение към съпруга, отношение на 
майстора към градежа, смелост, въображение, самоотверженост, саможертва, стремеж към свобода – „Не-
волята“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Сливи за смет“, „Старият елен и малкото еленче“, „Боряна вой-
вода“, „Мома и слънце“, „Лаленце се люлее“ и др. Героите в приказките за животни и басните са домини-
рани с определени качества – мързел, трудолюбие, самолюбие, тщеславие, глупост и др. При представяне-
то на уроците бъдещите учители предизвикват дискусия за действията и речта на героите, за да се достиг-
не до поуката, която утвърждава ценности и отрича недостатъци. Студентите чрез въпроси провокират уче-
ниците да съотнасят ситуациите от творбите към личния си опит и преживявания и по този начин да напра-
вят ценностен избор на постъпки, действия и качества. Националният и официалните празници също са из-
вор на родолюбие, гордост от българката история, родния език, родния край, родната природа. Празници 
като Баба Марта, Цветница, Нова година, Великден обединяват и предлагат възможност за обогатяване на 
знанията за нашите традиции и обичаи, но и за съпоставяне и запознаване с традиции и обичаи на други 
народи, а това възпитава в толерантност, разбиране и приемане на различни култури. Формират се умения 
у студентите за изработване на сценарии по повод празници и тържества, които осигуряват възможност за 
представяне на учениците пред семейството и общността. Това е стимул, който също възпитава в чувство-
то на съпричастност и заедност при споделяне на преживявания и придобиване на личен опит. В часовете 
по методика студентите се обучават да прилагат работата в група и така, осъществявайки взаимодействие и 
взаимопомощ чрез обединяване на усилията на членовете на групата, да формират чувство на отговорност, 
самоконтрол и толерантно отношение у учениците. 

Класическите произведения от български и чужди автори отвеждат и към света на детството, прия-
телството, пакостите и отношенията към животните и природата. Тези творби са повод да се акцентира 
вниманието върху значими проблеми на обществото – опазване на природата, чистотата на водите, въз-
духа и околната среда, което поставя началото на екологично възпитание и активно поведение за опаз-
ване на растителния и животински свят. Обичта към природата, животните, безпомощните и уязвимите е 
път към добротворство, готовност за оказване на помощ и закрила, утвърждаване на благородство, сър-
дечност и искреност – „Неудобният“ на Ив. Цанев, „Синьото краче“ на Константин Константинов, „Тюлен-
чето“ по Кирил Гривек и др. Конкретната тема по български език и литература за всеки урок дава доста-
тъчно възможности за постигане на възпитателни цели и постигане на резултати, свързани със социокул-
турната компетентност и културната осъзнатост на учениците от начален етап. „Литературата е важен ин-
струмент, когато се използва интегративно и според възрастта и нивото на обучаваните.“ [4] Усвоените 
знания и умения по дисциплините, свързани с български език и литература, дават възможност на студен-
тите да работят върху литературните източници и при подготовката по МОП, да използват съдържанието 
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на литературния материал за реализиране на целите на урока, да подкрепят знанията за обекти от при-
родата с помощта на разкази, стихотворения, гатанки, пословици и др. 

Студентите се стремят да въздействат на учениците чрез емоционално представяне на текстовете. В 
семинарните упражнения се следи те да прилагат на практика създадените умения за изразително и ар-
тистично представяне на литературния материал в урока. Използват се възможностите на дидактични за-
дачи и игри не само за формиране на знания, но и за възпитание и изграждане на личностни качества, а 
това съдейства за повишаване на активността и разнообразието в урочната дейност.

При подготовката на студентите за бъдеща професионална дейност относно възпитанието на учени-
ците се работи за развиване на ценности: родолюбие, обич към семейството, близките, приятелите, лю-
бов към природата, зачитане на човешкото достойнство, на свободата, на толерантността, справедли-
востта, взаимопомощта, солидарността и др. Съществена е ролята на обществената среда, защото чове-
кът се формира в нея в процеса на общуване, връзки и възпитание в семейството, училището и работната 
среда. „Развитието на способността да се възпитава и да възпитава и удовлетворяването на потребност-
та от (за) възпитание, се съизмерва със степента на същностните прояви на типичното у човека, с откроя-
ването му от другите и другото (живо или мъртво). Съществуването на човека, вписването му в социума, 
в битието на човешката културна общност е в зависимост от възпитанието“ [5]. 

В заключение отбелязваме, че системната практическа подготовка включва и пълноценно използва-
не и възприемане на текстове с различни тематични и жанрово-стилистични особености съобразно въз-
растта и интересите на учениците и води до: 

 y Подпомагане възпитанието в общочовешки добродетели, осъзнаване на човешките слабости, ос-
мисляне проблемите на съвременността и за формиране на отношение към ценностите в обще-
ството. 

 y Формиране на умения за постигане на единство при реализиране на образователните и възпита-
телни цели в урока.

 y Развиване на умения за избор на разнообразни педагогически технологии, които допринасят за 
формиране на индивидуални педагогически стратегии, водещи до възпитателно въздействие вър-
ху учениците. 

 y Изграждане на бъдещите педагози не само като професионалисти, но и като носители на доброде-
тели и духовни ценности, които вдъхновяват.

 y Утвърждаване ролята на възпитанието и социалното поведение като неотменна част от доброто об-
разование. 

Това е и пореден етап в професионалното формиране и развитие по време на колежанското образо-
вание на студентите.
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