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Abstract: Independence is seen as an integrative quality of the personality and its development from an ear-
ly childhood is a priority of modern education. For the realization of this goal, the pedagogical model of Dr Ma-
ria Montessori, built on the principles of her emblematic phrase: „Help me to do it ALL BY MYSELF!“, can be ap-
plied at an early age. This phrase contains the main idea of   the method – to stimulate the child towards self-de-
velopment.

The article examines the different aspects of independence in the context of the Montessori philosophy and 
derives basic criteria for tracking the level of its manifestations in elementary school students through the main 
tool of the Montessori teacher – the observation.
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В последните няколко години в педагогическата литература все по-често срещаме понятията „само-
обучение“, „саморазвитие“, „самоусъвършенстване“, „самооценяване“, които са свързани със самостоя-
телната дейност на човека. Оказва се напоследък, че умението да се справя сам не е проблем само на де-
тето, но и на възрастния. Това наложи необходимостта от актуализиране, както на целите на образова-
нието, така и на очакваните резултати от обучението. 

Предизвикателство пред педагогиката днес е да научи детето да се учи, т.е. да се самообучава. „В то-
ва понятие се включват множество различни елементи: от способност да изпълнява задания /поставени 
задачи/ до наличие на собствени интереси и умения да намира отговор на самостоятелно задавани въ-
проси.“ [1] Разбирайки тази необходимост, обществото ни, съзнателно или не, търси възможни педагоги-
чески решения чрез цялостно прилагане на вече съществуващи и разпространени педагогически практи-
ки, или поне на някои техни елементи, да отговори на новите предизвикателства. В това отношение ед-
на от най-познатите и успешни педагогически практики, прилагани в училища и детски градини по света, 
и у нас през последните години, е създадената от д-р Мария Монтесори педагогическа система, в някои 
източници посочвана като метод/методика и позната още като Монтесори педагогика. Когато разработва 
своя метод, тя „не предполага, че центърът на общественото внимание ще бъде насочен към това как об-
разованието може да развива не само когнитивните способности на детето, но и неговия емоционален 
интелект“. [2] Това звучи все по-актуално за съвременното образование, въпреки че този метод е съзада-
ден преди повече от 100 години. 

В Монтесори педагогиката различните проявления на самостоятелността са обект на проследяване 
и изследване от ранна детска възраст. Ако в предучилищния етап водеща роля има битовата самостоя-
телност, както и способността за концентрация, то в начален етап речта е в основата на учебната самос-
тоятелност, която е невъзможна без стабилното емоционално състояние, воля и мотивация. Днес по-чес-
то се използва понятието „познавателна самостоятелност“. „Определя се като качество на личността и се 
среща в трактовките на някои автори като „изражение в проявление на инициативност, потребност за 
осъществяване на нова дейност с цел получаване на знания чрез познавателна дейност“, други трактов-
ки силно разширяват това понятие до „умения да съставят пред себе си определени цели, задачи и сами 
да ги постигнат“. [1]
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Понастоящем се смята, че познавателната самостоятелност се развива значително и предимно в 
педагогическата практика. Главната цел на началното училище е да развие потенциала на детето. Този 
принцип е залегнал в основата на философията на Монтесори педагогиката, която е ориентирана изцяло 
към поддържане познавателния интерес на детето. Самата Мария Монтесори призовава да се премахнат 
препятствията, които пречат за пълноценното проявление на неговата любознателност и развитие на за-
ложените му естествени способности и да се създаде подготвена среда, където възрастният да бъде про-
водник и наставник на самостоятелно обучаващото се дете. 

Всъщност в педагогическата система на Монтесори не се използва понятието „самостоятелност“. 
Тя поставя акцент на развитието на независимост, воля и концентрация, водещи към възникването на са-
мостоятелност. Италианската дума „indepenza“, както и английската „independence“ често се превеждат 
като самостоятелност, но точният превод е „независимост“. Това обаче не означава, че „самостоятелност“ 
в Монтесори педагогиката се отъждествява с „независимост“. По-скоро трябва да се говори за приемстве-
ност на тези две понятия, тъй като самостоятелността е невъзможна без придобиването на независимост. 

В теорията на Мария Монтесори независимост и самостоятелност не се разделят. Освен това незави-
симостта има естествен характер. Още от раждането си детето не просто се стреми към независимост, но 
неговото пълноценно развитие е невъзможно без нея. Но границата между независимост и самостоятел-
ност е почти заличена. Проф. Константин Сумнительни от Москавския университет дава прост, но мно-
го разбираем пример за независимост от биографичната книга на Стендинг „Живот и творчество на Ма-
рия Монтесори“ с две деца, които на пръв поглед решават една и съща учебна задача и показват, че раз-
ликата между тях е само в това, че едното я решава само, защото са го заставили да я реши, а другото – 
по своя собствена воля. Децата не само подхождат по различен начин към задачата, но по различен на-
чин изграждат работата по нейното решение. Това говори по-скоро за самостоятелност, защото независи-
мостта е спонтанна дейност. Под самостоятелност се разбира известно осъзнаване на наличието и стой-
ността на собствените цели и готовност да ги реализираме. Освен това процесът на преход от спонтанна 
независимост към самостоятелност не се случва веднага и съвсем не е лесен. „Може да се предположи, 
че тънката разлика между независимост и самостоятелност за метода Монтесори е свързана преди всич-
ко с това, че най-значима се явява лежащата в основата му свобода, и най-вече свободата на избора.“ [2]

В Монтесори училището ученикът сам избира материалите и темите, по които работи, опирайки се на 
своите интереси и обезпечавайки не само индивидуалния си темп на развитие, а най-вече индивидуал-
ните зони на познавателен интерес. Учителят има важната задача да организира образователното прос-
транство, така че да провокира децата и да отговори на техните потребности и интереси, да имат въз-
можност да избират продуктивна дейност и да развиват своята самостоятелност. Той трябва да приложи 
принципа не от простото към сложното и не от конкретното към абстрактното, както е в детската гради-
на, а напротив, от абстрактната концепция към конкретни явления и представи, и съответно – от сложно-
то към простото, добре известното от реалния живот на детето.

Друга важната задача на учителя е да стимулира детето да прави самостоятелни изследвания, да зада-
ва параметрите на тези изследвания, да очертае кръга от теми, да научи детето как да използва материалите 
и литературата, да формулира мислите си, да прави логически връзки, да класифицира, да не се страхува от 
грешки и да опитва отново. Тук се случва много важният преход от независимост, като следване на спонтанни-
те естествени потребности на детето, към самостоятелност, като умение да построява собствена траектория на 
обучение, въз основа на съществуващ или нововъзникващ интерес. В начална училищна възраст под самосто-
ятелност ние разбираме ученикът да умее да прави осъзнат избор, да проявява самоконтрол, да носи отговор-
ност и да прави оценка на собствената си работа. Ученикът води свой дневник, където записва с какво се зани-
мава, време за начало и край на всяка дейност, често вписва и своите резултати през седмицата: какво е нау-
чил, кое му е било интересно, над какво е нужно да поработи. В края на седмицата учителят и ученикът имат 
лична среща, на която ученикът носи своя дневник и работата си през седмицата и заедно обсъждат успехи-
те и трудностите на детето, начертават план за следващи действия. Това позволява учителят да има личен кон-
такт с всяко дете и да му помага самостоятелно да построи своя образователна траектория. [3]

В допълнение към пряката работа с децата Монтесори-педагогът ежедневно отделя време за наблю-
дение на самостоятелната работа на класа, което му позволява да научи интересите и затрудненията на 
децата, да коригира планираната работа и съдържанието на обучението, да оказва нужната помощ в уче-
бен или социално-емоционален план. За детската градина самата Монтесори разработва специален ин-
струмент за наблюдение на концентрацията на децата, използван и до днес. Началното училище обаче е 
устроено малко по-различно, има повече групова работа и невинаги има смисъл да се отбелязва индиви-
дуалното време за концентрация на учениците.
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В България първото начално училище, което изцяло прилага принципите на Монтесори метода, е от-
крито в Бургас преди осем години.1 Дотогава съществуват учебни заведения в София, Варна и Бургас, кои-
то обучават деца по метода Монтесори в предучилищна възраст. Началното Монтесори училище предста-
влява много богата, строго организирана предметно-развиваща среда, в която детето се занимава 5-7 ча-
са на ден. Учебният ден се състои от двучасов или тричасов учебен цикъл, с почивки между отделните час-
ти за хранене или разходка. По време на работния цикъл учителят прави кратки уроци в малки групи по оп-
ределени теми, демонстрира как да работят с дидактическите материали, задава много въпроси, които се 
оказват трамплин за самостоятелни детски изследвания. Всички ученици, които не са на урока, продължа-
ват да се занимават с със своите проекти, или затвърждават знания и умения, получени в предходни уро-
ци. Монтесори класът е разновъзрастен. В него заедно учат деца на възраст 6–9 години /първа степен/ и 
попадат учениците от първи и втори клас. Децата на възраст 9–12 години /втора степен/ от трети и четвър-
ти клас също учат заедно. Така структурираният модел предоставя възможност малките ученици да се учат 
от големите, а големите, с огромно удоволствие и в своя полза да помагат на по-малките. Едно от основни-
те правила в Монтесори класа, кореспондиращо с гореспомената фраза: „Помогни ми да се справя сам!“, е 
де се оказва помощ /съдействие/ само тогава, когато ученикът помоли за нея. Това предполага той да раз-
вива своя стремеж към самостоятелното изпълнение и търсене на решение на всяка задача или дейност, 
която той сам избира. Всички правила в класа са насочени към това да развиват неговата самостоятелност. 

В света са познати няколко разработени системи от критерии, чрез които се проследява нивото на са-
мостоятелност на учениците. В своя труд Александр Модекин и Елена Прокофьева разглеждат някои от 
тях. [1] Едната е от Националния център по изследвания в областта на Монтесори-педагогиката в САЩ, 
където е разработен инструментът„The Development Environment Rating Scale /DERS/ – скала за оценяване 
на развиващата среда. Тя е компютъризирана и с помощта на таблет се отбелязват различни критерии на 
наблюдения, отнасящи се към децата, учителя и подготвената среда. Позволява да се направи оценка на 
развитието на целия клас, но не показва развитието на отделния ученик. Критериите са обособени в пет 
групи, три от които показват степента на развитие на изпълнителните функции:

 y Инициативност и концентрация;
 y Самоконтрол;
 y Работна /оперативна/ памет;
 y Лингвистични и културни навици;
 y Социални навици и емоционална гъвкавост.

В училище Montessori Compass в Колорадо Крис фон Лерснер /Chris von Lersner/ преди повече от 15 
години разработва скала Dimensions of observable growth /DOG/ / измервания на наблюдавания растеж/, 
в която се използват четири нива за всеки критерии – начинаещо, проявление, развитие, най напредна-
ло. За разлика от гореспомената, тази скала е насочена към наблюдение на отделното дете. Фон Лерснер 
отделя пет измерения: внимание и концентрация, целеполагане и воля, усъвършенстване на уменията, 
социална интеграция, духовна интеграция/. Общо са 63 критерия, като всеки учител е свободен да изби-
ра набор от няколко критерия, върху които да се фокусира.

Проследяване нивото на самостоятелност при учениците от ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас се 
реализира чрез наблюдение от страна на педагога по определени критерии, структурирани в т.нар. кри-
териална рамка. В нея са включени предложените от Александр Модекин и Елена Прокофьева критерии 
[1], представящи в най-пълна степен различните аспекти на самостоятелността на учениците в начална 
училищна възраст, както и група критерии, свързани с уменията на индивида да взаимодейства с други-
те – социална самостоятелност. 

В нея са използвали четири нива на проявление на всеки от критериите, използвайки не толкова тру-
довете на Монтесори, а изследвания на психолозите Ю.В. Яковлева, В.В. Давидов за развиващото обуче-
ние2, Р.М. Райан и Е.Л. Деси по теория на самодетерминация /самоопределянето/. В Критериалната рамка 
са използвани четири нива на отчитане на всеки компонент. Нулевото ниво показва отрицателно проявле-
ние или не показва никакво проявление по дадения критерии, а ниво 3 показва максималното проявление.

Първи компонент – емоционална интелигентност. Той показва доколко детето е въвлечено в дейност-
та емоционално и как реагира на възникнала фрустрация. Нивата на проявление са, както следва:

 y 0. Детето въобще не е въвлечено или много остро реагира в ситуация на фрустрация /например не-
успех/. Фрустрацията преминава в агресия /при грешка започва да крещи високо, тропа, хвърля те-
традки/;

 y 1. Също се характеризира с бурни негативни емоции, но се обръща за помощ. Основния признак на 
прехода към това ниво е наличието на стремеж към диалог и искането на помощ, въпреки явното 
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изразяване на негативни емоции. Отсъства фрустрация, но се наблюдава ниска емоционална във-
леченост в дейността, апатия.

 y 2. Детето изпитва негативни емоции, ако не се получава, но спокойно се обръща за помощ към въз-
растен или съучениците си и бързо взема своите емоции под контрол. Това ниво обхваща и въз-
можността детето де е емоционално въвлечено в работата, но запалването и интересът му не сти-
гат до завършване на дейността.

 y 3. На това ниво фрустрация или не възниква, или детето не я проявява. Спокойно се справя само с 
трудностите, въвлечено е много в дейността и съхранява емоционалното си влечение да края.

Вторият компонент е вътрешната рефлексия. Тя се счита за пресечна точка на емоционалната и поз-
навателната самостоятелност. Мария Монтесори пише много за това, че детето в детската градина след 
концентрирана продължителна дейност изпитва чувство на вътрешно удовлетворение и умиротворение. 
Това се наблюдава и в началното училище. Чувството на удовлетвореност е пряко свързано с емоциите и 
възниква в резултат на познавателната дейност.

Вътрешната рефлексия, се характеризира със следните нива на проявление: 
 y 0. Ученикът не довежда работата си до края и не счита това за проблем; 
 y 1. Ученикът довежда работата до край, но изпитва само облекчение;
 y 2. Ученикът довежда работата до край и изпитва гордост, иска да сподели с всички своите резултати;
 y 3. Ученикът довежда работата до край и е спокоен, доволен, умиротворен, може да стои и размиш-

лява, не бърза да споделя резултатите.
Третият компонент – познавателната самостоятелност, състои се от следните подкритери: откриване 

области на незнанието, формиране на логическо мислене и компетентност. 
Нива на подкритерия „откриване областите на незнание“: 

 y 0. Ученикът не е открил области на незнание, задоволява се с това, което знае;
 y 1. Ученикът открива област на незнание, но не предприема нищо по този повод;
 y 2. Ученикът открива област на незнание и започва неговото изследване. 
 y 3. Ученикът открива област на незнание, прави хипотеза /предположение/ и започва да я проверява.

Следващият критерий – форми на логическо мислене, има следните нива на проявление:
 y 0. Ученикът няма представа за изучавания предмет. Това се случва най-вече с най-малките деца, 

които все още не са се адаптирали към Монтесори училището/ или среда. 
 y 1. Ученикът има представа за изследваните понятия, но нищо повече. / Например, разбрал е какво 

е атом и от какви частици се състои, но не си е създал цялостна картина, лута се в отговорите на ня-
кои въпроси по темата, написал е част от текста със свои думи и го е осмислил, а друга част е пре-
писал и не е разбрал./

 y 2. Ученикът съставя собствени съждения. По правило съжденията предполагат използване на собст-
вения опит, обобщения и собствени изводи, но има или слаба аргументация, или дори може да не 
бъде вярна, но се вижда, че детето е следвало някаква логика и е разсъждавало по темата.

 y 3. Ученикът има ниво на умозаключения, които напълно се отличават от съжденията с подробна ар-
гументация. То вече има достатъчно натрупани знания по различни теми и области, за да състави 
най-добрия, пълен извод.

Волева самостоятелност е разделена на две части – автономия и самоконтрол. Райан и Деси разглеж-
дат автономията наред с компетентностното обезпечаване на самодетерминацията, което е свързано със 
способността да се прави самостоятелен избор. Затова в рамките на волевата самостоятелност се оценя-
ва доколко човек самостоятелно избира работата си и я довежда докрай.

Автономията има следните нива:
 y 0. Ученикът не избира нищо и не желае да се занимава с нищо;
 y 1. Ученикът, занимавайки се с нещо, прави компания на някого, или защото учителят му е казал;
 y 2. Ученикът избира конструктивна дейност сам, но все още изборът му е не е осъзнат. Може лесно 

да се отвлича.
 y 3. Ученикът прави осъзнат избор и работи концентрирано.

Самоконтролът се проявява в следните четири нива:
 y 0. Ученикът има импулсивно поведение, избира дейност за компания, или просто според момент-

ния интерес, и бързо оставя всичко.
 y 1. Ученикът може да говори по необходимост, отнасяйки се отговорно към дейността, но не я до-

вежда до край.
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 y 2. Ученикът довежда работата си до край, но краят често е вял, тъй като вече е уморен и е загубил 
интерес.

 y 3. Ученикът концентрирано /замислено/ довежда делото си до край.
Критерият „мотивационна самостоятелност“ показва доколко детето може да мотивира себе си към 

дейности и с какви инструменти. Нивата по този критерии са:
 y 0. Ученикът се занимава само заради очаквано поощрение или от страх от наказания. Този вари-

ант се среща изключително рядко, тъй като в Монтесори училището учителят не ползва средства за 
външна мотивация.

 y 1. Ученикът прави нещо, за да не е по-лошо от другите. Това се среща много често, понеже се стре-
мят да подражават едно на друго.

 y 2. Ученикът следва своите интереси, не се замислят защо вършат дадена работа. Болшинството от 
децата в началното Монтесори училище се намират на това ниво.

 y 3. Ученикът разбира каква е ползата за него и пренася другите в своята дейност, тъй като е увлече-
ни в нея. Не е задължително дейността да съответства на неговия интерес, но осъзнаването на це-
лите придават смисъл на тази дейност. На това ниво достигат децата на възраст 11–12 години, най-
вече когато се занимават със социално-значими проекти.

Анализи от наблюдения през последните няколко години показват, че част от децата и учениците, 
които постъпват в училище, не умеят самостоятелно да инициират и изграждат взаимоотношения с хора-
та около тях. Често се наблюдават дистанцирани от групата ученици, при които липсват умения за самос-
тоятелно изграждане на взаимоотношения. Оказва се, че с особено значение е социалната самостоятел-
ността, тъй като тя е определяща за развитието на умения у ученика за робата в екип и изграждането на 
позитивни личностни отношения. Формирането и развитието на тези умения оказват влияние на всички 
други компоненти на самостоятелността – емоционална, познавателна, волева и др.

По компонента социална самостоятелност са фиксирани отново четири нива:
 y 0. Ученикът не влиза самостоятелно във взаимодействие със съученици и възрастни. Често е дис-

танцирано и през целия ден работи самостоятелно.
 y 1. Ученикът самостоятелно взаимодейства в изключително редки случаи, като често предизвиква 

конфликт или бива незабелязано. 
 y 2. Ученикът самостоятелно влиза във взаимодействие с определени деца и с учителя. Често иска съ-

вет от учителя относно възможности за коопериране и принципи на общуване.
 y 3. Ученикът самостоятелно общува с всички в общността, намира език с всички в класа /групата/, 

без значение от възрастта им. Самостоятелно решава спорове, конфликти, в случай че има такива.
Проследяване нивото на самостоятелност по критериалната рамка се реализира три пъти през учеб-

ната година при учениците от начална етап – в началото, в средата и в края. Това дава възможност на учи-
теля да анализира резултатите, да прави заключения и да търси решения, да стимулира развитието на са-
мостоятелност при учениците в различните ѝ проявления.

Самостоятелността като личностно качество е от излючително важно заначение за успешното разви-
тие на всяка една личност. Тя е основен компонент на една от трите форми на съвременната концепция 
за „Учене през целия живот“ (от англ. Life-long learning)3, а именно – самостоятелното учене. Затова една 
от главните задачи на обучението в начален етап е децата от най-ранна възраст да осъзнаят, че те са от-
говорни за своето собствено поведение и за своето собствено обучение. А задачата на възрастните е да 
създадат най-добрите условия, за да овладеят децата умението как самостоятелно да се учат.
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