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Разглеждането на училищното законодателство през изминалите 140 години с акцент предучилищно-
то образование се свързва с имената Иван Д. Шишманов, Стоян Орманджиев, Генчо Пирьов и наредбите-
закони от 1934 г. и 1944 г., със Законите за народната просвета от 1948 г. и от 1991 г. И, разбира се, с име-
то на проф. дпн Елка Петрова. А те са пряко свързани с профила по „Предучилищна педагогика“ и кате-
дра „Предучилищна педагогика“ в Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Ето защо решихме, 
че бихме могли да направим едно виртуално интервю с проф. дпн Елка Петрова по актуалните проблеми 
на предучилищното образование. Зададохме въпроси, на които получихме съответните отговори, които 
предоставяме пред научната общност.

Проф . Петрова, какво бихте казали относно развитието на изследванията и тенденциите в сферата 
на предучилищната педагогика през последните повече от 60 години?

„Ако проследим развитието на теорията и практиката у нас по тези въпроси, ще видим, че доскоро се 
допускаха много грешки. Дълго време различните дейности се използваха в практиката изолирано една 
от друга, без достатъчно да се разработва теоретично тяхното място и роля за практиката в детската гра-
дина. През 1948 година се започна решителна борба срещу метода на проектите, който беше пуснал дъл-
боки корени у нас. Практиката явно доказваше, че системата на работа по метода на проектите лишава 
децата от истинска игра. Стимулираната игра, използвана при тази система на работа, фактически изоли-
ра детето от околната обществена среда и същевременно го лишава от творческо развитие в дейността. 
На първо място вниманието се насочи към внасяне в практиката на така наречените „задължителни за-
нятия“, за да се стигне до известна програмност и да се избегне стихийният, случаен характер на работа-
та в детските градини. Тези занятия се заимстваха от теорията и практиката на предучилищното възпита-
ние в Съветския съюз.“ [1, с. 5].

Проф . Петрова, тогава това не поставя ли въпроса за обучението в предучилищна възраст?
„Проблемите на обучението се поставяха като едни от най-актуалните. За нас те бяха действител-

но нови въпроси в сравнение със старата практика, организирана по системите на Монтесори, Декроли, 
Фрьобел, Дюи, които поставяха в основата на работата в детската градина спонтанното развитие па дете-
то. Това съсредоточаване на вниманието и у нас върху въпросите на обучението даде възможност не са-
мо обучението да намери място в работата на детските учители, но и да стане един основен момент в ре-
жима на детската градина. Постиженията и приносът бяха налице, но наред с това се очертаха други сла-
бости: елиминирането на останалите основни дейности — на първо място играта.“ [1, с. 5].

Проф . Петрова, какви други слабости съпътстваха този процес?
„В някои трудове и в практиката започнаха да се допускат методи на работа, заимствани от началното 

училище. Без да се впускаме в подробности, ще кажем, че една от основните причини за тези слабости е 
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пренебрегването на играта като доминираща дейност в детското развитие през този период. Не беше дос-
татъчно задълбочено изяснен педагогическият ни аспект на тази психологическа постановка.“ [1, с. 5-6].

Проф . Петрова, но търсени ли са съответните възможности за преодоляване на тенденциите към 
превес на ученето в тази възраст?

„Не даде резултат и разработването на специфичния характер на учебната дейност. Необходимо бе-
ше да се види теоретически задълбочено обуславящата роля на играта като доминираща за развитието 
на останалите дейности, а също и взаимната обусловеност между играта, обучението и труда. Едва тога-
ва можеше да се разреши проблемата за двустранния характер на самата учебна дейност, в процеса на 
която детето е не само обект на въздействие, но и субект, който активно участва, действа и твори. Едва то-
гава можеха да се решат и много въпроси, свързани със самия игров и трудов процес. У нас се допусна и 
друга крайност, която също задържаше правилното разбиране на възпитанието чрез различните дейнос-
ти като единен процес. Вместо да проучваме всяка дейност в единство с останалите, ние продължавахме 
да елиминираме игровата дейност.“ [1, с. 5–6].

Проф . Петрова, в този контекст, кои са методологическите ограничения при възприемането на дет-
ството и как се проектират в изследванията през годините с игровата дейност?

„При разглеждане въпросите на игровата дейност у нас често се допускаха старите грешки. Внима-
нието върху играта се центрира толкова силно, че всеки опит да се изяснява връзката ѝ с останалите дей-
ности се смяташе за нарушаване самодейния характер на играта и опит да се предопределя темата на иг-
рата. Все още не се вижда обективната връзка между игровата дейност и околната среда, която дава те-
матиката и съдържанието на играта. Съвсем формално се гледа на ръководенето на децата при получа-
ване на впечатления. Неправилното ръководене на игрите в практиката внесе регламентиране в тяхното 
провеждане, а от друга страна, страхът от ръководене и неразбирането на връзката на играта с другите 
дейности доведе отново до изчезване на играта от практиката на детските градини. Връзката между иг-
рата, обучението и труда се схваща от много автори и детски учители механично, без да се диференци-
рат етапи в тяхното развитие, които се характеризират с нови връзки и взаимодействие между тях. Дока-
то по-рано се апелираше за запазване у децата илюзията за спонтанност в играта, сега въпросът за реал-
ните отношения между децата се постави откъснато от игровите отношения. Подцениха се закономер-
ностите в развитието на игровите отношения, което не дава възможност за развиване на богати по съ-
държание игри, с разгърнато игрово действие като условие за развитие на реалните отношения между 
децата“ [1, с. 7].

Проф . Петрова, в предучилищна възраст са налице всички основни видове дейност, но защо смята-
ме, че играта е водеща дейност?

„През тази възраст детето влиза в контакт с околния свят, въздейства му и същевременно променя и 
собствената си личност, главно чрез игровата дейност. Играта е доминираща дейност в предучилищната 
възраст, особено за децата до пет години, а и след тази възраст тя остава да играе огромна роля за раз-
витието им, като постепенно все повече отстъпва място на обучението, Играта действително съдейства за 
обогатяване на детския опит и за затвърдяване на понятията, формирани в процеса на занятията. Игра-
та, макар и несъвършена форма на отразяване на действителността, има голямо значение за овладяване 
на определени програмни задачи в детската градина, но само когато се използва в единство със специал-
ните занятия като форма на обучение. Единството на играта и обучението прави играта творческо сред-
ство за поставяне основите на личностното развитие. Овладяването на определено програмно съдържа-
ние като необходимо условие е предпоставка за развитието и възпитанието на децата, не може да се осъ-
ществи резултатно само в играта. Играта в този случай става пряко ръководена и стимулирана. А това зна-
чи да липсва истинска игра, тъй като стимулираната игра е доста различна и от организирания целенасо-
чен характер на занятията, които се провеждат в детската градина.“ [2, с. 22].

Проф . Петрова, от тази гледна точка не възниква ли противоречие между обучението и играта в 
предучилищна възраст?

„Провеждането на специални организирани занятия като форма на своеобразното обучение в дет-
ската градина съвсем не измества игровата дейност. Обучението в детската градина има своеобразен ха-
рактер именно защото носи отпечатъка на основната дейност — играта. Само тогава, когато обучение-
то се провежда с оглед на игровата дейност като основна дейност в предучилищната възраст, то може да 
служи като едно от основните средства за опазване на околната действителност и формиране на поня-
тия. Учебният процес в детската градина, макар и своеобразен, носи всички характерни черти на учебния 
процес, провеждан в училище. Той е целенасочен и организиран. Освен това като двустранен процес той 
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се ръководи пряко от учителя при активното участие на децата. Тези черти на учебния процес в детската 
градина са най-ярко подчертани, когато изхождаме от игровата дейност като доминираща. Чрез игрова-
та мотивация на целта учебната дейност в предучилищния период става много по-целенасочен процес. 
Чрез прилагането на игрови форми занятията протичат много по-организирано. Освен това, когато учите-
лят си служи е подходящи за съответната група игрови похвати, активността на децата е много по- голяма 
и резултатите са много по-подчертани [2, с. 22–23].

Проф . Петрова, върху кои два момента пада акцентът: първо – има ли в предучилищна възраст ме-
ханична смяна на трите вида дейност: игра, учене, труд; и второ – кои са принципите за възрастовата 
периодизация и смяната на основните видове дейност?

„Играещата детска група представлява детско общество, в което децата взаимодействат по определе-
ни правила и усвояват по емоционален път социален опит. В съвместната игра се развиват социални чув-
ства, които стимулират социалното мислене и съдействат за развитие на обществено-нравствени мотиви 
в поведението на децата от предучилищна възраст. Досега в теорията и в практиката се приема, че играта 
е доминираща дейност през предучилищната възраст. Тя е социална практика на детето и обуславя него-
вото развитие, но поради някои теоретични празноти се вплита механически в отделни моменти на педа-
гогическия процес, без да се използва за неговата интензификация и ускорено развитие. Не са ясни функ-
циите на играта в цялостния педагогически процес и в психологическата структура на възпитанието и обу-
чението като педагогически явления. С оглед на това, колкото и да звучи парадоксално, все още се смята, 
че играта като свободна, творческа дейност не трябва да се ръководи. Оспорват се най-съществените пох-
вати за ръководене на играта — проектирането и преценката, които фактически са свързани с формира-
нето на умения, като необходим компонент на психичното развитие и на дейностите. Посочените струк-
турни компоненти на личността започват да се формират в игровата дейност.“ [3, с. 1–2].

Проф . Петрова, недвусмислено е доказана социалната същност на играта, като детето преди всич-
ко ползва социална информация . Оттук има ли проблеми с ръководенето й?

„Оказва се, че на практика играта трудно се ръководи като колективен процес, опосредстващ цялост-
ното формиране на детската личност, а потребността от развитие на собствена дейност и взаимоотноше-
ния е стимулирана както от постепенното усвояване на неигровите дейности, така и от процесите на вза-
имни влияния между разновидностите на играта. Овладеният в даден вид игра начин на социално вза-
имодействие и аспект на възприемане на дейността на възрастните се пренася в останалите, като тяхно-
то обогатяване е израз на саморазвитието на системата на игровата дейност. Противоречието между ръ-
ководството на учителя и свободния характер на играта е другият важен фактор на това развитие – но не 
в духа на механистичния детерминизъм (както често сега се тълкува), а по пътя на последователното му 
снемане – чрез различните игроподобни педагогически форми и нарастващата самостоятелност и само-
организация на детската група.“ [3, с. 2].

Проф . Петрова, но това не предполага ли определена интегративна функция на играта?
„Интегративните функции на играта не се схващат и прилагат в техния сложен, многопланов спектър. 

Играта интегрира и възпитателните, и образователните задачи, и цялостното образователно съдържание 
с неговите формиращи функции в умствено, социално-нравствено, естетическо, трудово, физическо от-
ношение, а от друга страна, при формиране на личността като метод и форма на възпитание и обучение 
тя насочва и опосредства педагогическия процес. По своята същностна характеристика играта обединява 
задачите, съдържанието и средствата на педагогическия процес.“ [3, с. 1–2].

Проф . Петрова, какво дава, според Вас, организацията на съвместната и за двата субекта, педаго-
га и децата – игровата дейност?

„Интегративните функции на играта, позволяват да се изгради педагогическа система за цялостно раз-
витие на детската личност. Единството ѝ с другите дейности създава възможност във всяко звено на педаго-
гическия процес да се развива мотивационно- потребностната емоционално-волевата сфера и самосъзна-
нието. Ето защо проучването включва комплексния характер на въздействието като единна система при ва-
риативното място на играта. В условията на самостоятелната творческа дейност различните видове игри от-
разяват обобщават определен социален опит. При наличие на целенасочено педагогическо въздействие се 
разширява самата игрова дейност и се стимулира проявата на самостоятелност и творческа активност. [3, с. 
4]. Регламентираната и диференцираната система на програмните задачи по дялове в играта се интегрира 
с личния опит на детето и се претворява комплексно с висок общоразвиващ ефект.“ [3, с. 12].

Проф . Петрова, а как се уточняват и прецизират макар и по своеобразен начин правилата в творче-
ската игра? Може ли прецизирането да се извършва в самата игра, а по-богатата социална информа-
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ция да създава ли възможност децата да имат по-пълна представа за взаимоотношенията между хо-
рата и съответно и желание да ги претворяват правилно? 

„Децата се увличат главно от действието и преминават към процеса на изпълнение чрез ролята. Дъл-
го време децата се задържат от действието, произтичащо от ролята. Това действие е едностранчиво и по-
степенно се оформя посредством взаимоотношенията, в които влизат децата. Тези взаимоотношения да-
ват по-голяма целенасоченост на отделните игрови действия— координация на усилията по посока на об-
щия замисъл на играта. Колкото и ограничен да е обсегът на взаимоотношенията между различните ро-
ли (продавач и купувач, лекар и сестра, лекар и болни), колкото и бедно да е по структура и съдържание 
игровото действие при претворяване на взаимоотношенията, то дава възможност за преминаване към 
най-съществения елемент на сюжетната игра. Това налага още от рано ние да насочваме децата към те-
мата на играта. Тава условие е извънредно важно за всички групи. Същевременно по такъв начин деца-
та се учат постепенно сами да избират теми за игра. Придобили навика да избират и сами да формули-
рат темите на игрите, по-късно се насочват и към известно обмислено планиране на играта, към взаимен 
контрол и самостоятелност при разпределение на ролите и изпълнението им. В противен случай играта 
остава до низш стадий на развитие не само с децата от първа и втора група, но и при децата от трета и 
четвърта група „. [3, с. 6]. 

Проф . Петрова, в играта има нещо въображаемо, а то се поражда от условията на игровото дейст-
вие, като социалната информация улеснява реалното отразяване и претворяване на действителността . 
Така се преодолява имитацията . Защо?

„Реалните взаимоотношения между децата и връзката им с игровите се намират в противоречие с 
връзката между реалното и фантазното в играта на децата. При децата от първа група (3-годишните) има 
смесване на реалното, което децата претворяват като впечатления и опит от околния живот, и фантазно-
то, което се поражда от претворяването в неадекватни предметни условия. В следващите възрастови гру-
пи противоречието между реалното и фантазното се засилва и децата във всеки момент от играта не за-
бравят, че играят „на уж“. Въпреки това те се увличат повече от играта и установяват ход и структура на 
играта, които изпълняват като задължителни, водени от игровия замисъл. Разбира се, и в тези възрасто-
ви групи връзката и взаимодействието на игровите и реалните отношения между децата имат свои осо-
бености и свои етапи на развитие. Във връзка с гореизложеното характерно е, че колкото играта се нами-
ра на по-висш етап на развитие, толкова повече реалните отношения не действат открито, а се подчиня-
ват на игровите“ [2, с. 25]. 

Проф . Петрова, социалната информация определено подпомага промяната във взаимоотношени-
ята между отделните деца, а това води ли до изменения в игровите и реалните отношения?

„От педагогическа гледна точка този факт има положително значение, защото игровите отношения 
имат по-действен характер и чрез тях лесно се въздейства върху реалното поведение на децата в самата 
игра. В същото време реалните качества в поведението на децата и тяхната проява в играта също обусла-
вят издигането на играта на по-висш етап. Децата могат да желаят ролята, която поемат да изпълняват, с 
интерес да подхождат и към сюжета на играта, но да не умеят да играят съвместно. Най-важното качест-
во, което характеризира положителните реални взаимоотношения между децата, е умението да дейст-
ват заедно. Умението на децата да действат съвместно е сложна съвкупност от реални качества, които са 
свързани с изграждането на колективни взаимоотношения. Тази сложна съвкупност включва редица по-
частни изисквания във връзка с реалното поведение на детето в игрите. Те са необходими за всяка игра и 
същевременно тяхната по-голяма или по-малка подчертаност в играта е показател за нивото на развитие 
на играта като колективен игров процес.“ [4, с. 26].

Проф . Петрова, в тази връзка какво твърдите?
„Твърдя, че проявата едновременно на игрови и реални взаимоотношения между децата в игровия 

процес е закономерно явление. В играта децата влизат в контакт съобразно ролите, които изпълняват, съ-
държанието на играта и правилата, които установяват в хода на играта. Тези игрови отношения имат мно-
го действена роля. Често те поставят децата в сложни взаимоотношения – стават стимул за съподчинение 
помежду им и оказване на взаимопомощ, което е почти неосъществимо като реални отношения извън 
игровата ситуация.“ [4, с. 22–23].

Проф . Петрова, а как това се отразява на организацията в групата?
„Игровите отношения могат да бъдат опростени или сложни в зависимост от съдържанието и хода на 

играта. Този факт сам по себе си не ни дава възможност да разберем огромната възпитателна роля на иг-
рите — нито на сюжетно-ролевите, нито на игрите с правила, които имат предварително уточнена струк-
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тура. От педагогическа гледна точка, огромно значение имат и реалните взаимоотношения между де-
цата, които са налице във всяка игра и във всяка възрастова група. Реалните отношения между децата 
възникват, проявяват се и се развиват по повод на игровите и във връзка с тях. Децата съгласуват своите 
действия във връзка със замисъла в играта. Същевременно той се извършва и с оглед на конкретни реал-
ни взаимоотношения, които се създават в игровия колектив. Типични са проявите на децата, които иззем-
ват ролите на своите съиграчи и своеволно премахват игровата подчиненост, потискат и убиват инициа-
тивата на други деца-съиграчи. При малките тези реални качества се проявяват съвсем открито. Те труд-
но си взаимодействат, защото всяко иска да запази любимата играчка само за себе си или категорично 
отказва да играе на дадена игра, предложена от приятеля му. При 5–7-годишните деца игрите налагат та-
кова развитие на игровите отношения, че реалните отношения им се подчиняват, въпреки че тe не се по-
криват, а само си взаимодействат.“ [4, с. 24–25].

Проф . Петрова, значи ли, че няма противоречие между реално и игрово поведение и се преодоля-
ва дилемата самостоятелност – подчиненост?

„За развитието на децата е важна двустранната връзка и взаимната обусловеност между игровите и 
реалните взаимоотношения между децата в процеса на играта. Реалните отношения и степента на тях-
ната положителна проява обуславят обективното развитие на играта като желан за децата игров процес. 
Като извод, който трябва да направим, е, че върху тази основа изграждаме игрова култура у децата. До-
сега в това понятие се внасяше едностранчиво съдържание. В него се включваха или само игровите отно-
шения между децата и уменията им да влизат в игрови отношения, или само реалните качества на деца-
та, уменията им да играят. Игровата култура у децата от дадена възрастова група отразява степента и на-
чина на взаимодействие между игровите и реалните отношения. Игрова култура имат деца, които умеят 
да действат съвместно, бързо да се ориентират в организиране на обстановката, в използване на матери-
алите, установяване ход на играта и в същото време да умеят приятелски да взаимодействат, като взаим-
но се зачитат и влизат в различно съподчинение с оглед на игровите отношения. [4, с. 27].

Проф . Петрова, какво бихте казали в заключение?
„Промените в обществените отношения поставят нови задачи при формиране на подрастващите. Раз-

витието на съвременната личност предполага нейното формиране като цялостна система, както и нейна-
та творческа реализация. Социалното и емоционално-волевото развитие в единство с развитието на са-
мосъзнанието изискват оптимални средства и организация на педагогическите условия на въздействие 
за формиране ядрото на личността. Освен това се поставя на първо място развитието на умствените спо-
собности и способностите за учене, самостоятелното усвояване на социален опит и проявата на творче-
ска активност“ [5, с. 14–15]. Можем да приемем, че ролята на предучилищното образование в образо-
вателната система за цялостно формиране на децата и тяхното пълноценно включване в реалния живот, 
ще бъде един от най-актуалните проблеми на новия 21 век. През това столетие е необходима актуална 
концепция за връзката между детската градина и началното училище – приемствеността изисква един-
ни програми, реализирани съобразно спецификата на съответното звено. Закономерно е педагогическо-
то взаимодействие и ефективността на този процес през новото столетие да се опосредства от съвремен-
ни дидактически средства. Съвсем логично е да се предполага, че новият учител ще прилага нов изсле-
дователски подход в педагогическия процес. Определени приоритети на образователната работа в дет-
ската градина, като емоционални и естетически, поставят и проблема за приема на студентите по преду-
чилищна педагогика“ [6, с. 5–9].

Само ще поясним, че тези мисли са публикувани в първия брой на списание „Предучилищно възпи-
тание“ за 2001 година и според нас дават ясна картина на иновативното и актуално виждане на проф. дн 
Елка Петрова за предучилищната педагогика и предучилищното образование.
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