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Неформално учене и образование

ОТНОШЕНИЕТО „МУЗЕИ – ВУЗ“
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ
Вася Делибалтова, Биляна Гъркова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Съществена част от търсенията на теоретици и практици в областта на
музейното образование през последните години е изучаването на музейната аудитория. Основните усилия са насочени към проучване на нейните специфики, характеристики, потребности и очаквания, което да се превърне в основа за създаването
на нова политика, ориентирана към реализиране на образователната функция на
музея.
Като част от тези усилия тук се представят резултати от изследователски проект, реализиран в рамките на научноизследователската дейност в СУ „Св. Кл. Охридски“. Избраното проучване е реализирано сред 130 студенти с намерението
да се изследва влиянието на включеността в музейни дейности върху нагласите и
очакванията към музейното образование.
Keywords: museum education

Анализите и изследванията върху музейното образование и възможностите за
пълноценна реализация на образователната функция на музеите в съвременните
условия често отпраща ангажираните с музейното образование лица към проблемите с „прекъснатата“1) комуникация между музеите и тяхната аудитория, разглеждана в цялото є богатство и разнообразие. Макар винаги да остават въпросителни при обяснението на този факт, като основни причини почти единодушно
се изтъкват както непознаване на възможностите на музея за „нестандартно и
атрактивно образование“2), така и недостатъчната информираност на музейните
работници по отношение на изискванията и потребностите на конкретна аудитория.
На фона на казаното не е случайно, че търсенията на практици и теоретици са
насочени в обща посока, ориентирана към изучаване на музейната аудитория с
цел проучване на нейните потребности и очаквания, които да се използват за основа за изграждане на нова политика, ориентирана към пълноценно реализиране
на образователната функция на музея. Пример в това отношение е изключителната популярност, която имат проектите, резултат от партньорството между различни институции в Англия, в изпълнение на стратегическа програма за развитие
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на музейното образование. Резултатите от тези проекти, представени в поредица
от публикации и доклади, известни под името „Inspiration, Identity, Learning: The
Value of Museums“, са се превърнали в ориентир при разработването на множество музейни програми и практики, които се реализират в САЩ, Канада, Русия.
Пренесени на българска почва, тези разсъждения неизбежно ни отвеждат до
заключението, че известните до момента изследвания върху актуалното състояние
на музейното образование у нас разглеждат преимуществено взаимодействието
между музеите и училището и в този смисъл аудиторията, която попада в полезрението на изследователите, са предимно учениците (Керемидчиева, 2013; Кьосева,
2013; Петрова, 2013; Делибалтова, 2014 и др.). В същото време се признава, че
поставянето на проблема за ефективната реализация на образователната функция
на музея в неговата пълнота предполага изследването на специфичните особености и на другите „видове“ аудитория, което би позволило не само очертаването
на характеристиките им, но и проследяването на тяхната възрастова динамика
и влиянието върху тях на различни значими от гледна точка на конструирането
на образователни програми фактори. В този контекст установяването на степента, в която при съвременните условия дейността на музеите се възприема и като
рефлектираща върху резултатите на академичната подготовка, е обосновано.
От тази изходна основа в рамките на изследователски проект, реализиран в
границите на университетската научноизследователска дейност и с финансовата помощ на СУ „Св. Кл. Охридски“ един от търсените отговори бе свързан с
въпроса за влиянието на включеността в музейни дейности върху нагласите и
очакванията на студентите към музейното образование. Основания за подобна
теза са намерени в споделеното и от музейните специалисти разбиране, че музеят
„е място, където влизаш, за да научиш нещо“ (Керемидчиева, 2013: 112). Възприемането му в такъв план несъмнено би могло да повлияе на осмислянето на
предоставяните от него възможности, на оценките за тези предоставяни възможности и на готовността за участие в конкретен вид дейности.
Дизайн и реализация на изследването
Проучването на нагласите и очакванията на студентите (потенциална и реална аудитория) по отношение на образователните възможности на музея бе проведено в периода май – септември 2014 г. В анкетното изследване взеха участие
две групи студенти. Първата група, състояща се от 88 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, от специалности „Педагогика“ и „Неформално образование“
(по 23 студенти), 29 студенти от специалност „История“ и 13 студенти от специалност „Химия“, бе изследвана в качеството си на потенциална аудитория.
В качеството си на реална музейна аудитория (студентите са били включени в
музейни образователни дейности) в изследването участват и втора група студенти – 42 от СУ „Св. Климент Охридски“ (31 от специалности „Педагогика“
и „Социални дейности“) и ХТМУ (11 от специалност „Химично и биохимично
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инженерство“). Музейните програми, в които те са взели участие, се реализират
в Музея на историята на СУ „Св. Кл. Охридски“, НХГ и Националния политехнически музей, като музейната програма на Политехническия музей е разработена и реализирана от музейните специалисти, а програмите в останалите
музейни институти са авторски програми на университетски специалисти.
За нуждите на проучването е разработен специален въпросник. В съответствие с целта и задачите на изследването картата се състои от 31 твърдения, изискващи оценка на: възможността на музеите да предлагат програми, адекватни на
съдържанието на образованието и съответстващи на интересите на студентите;
възможността за реализиране в музеите на дейности, подпомагащи развитието на
професионалната компетентност на студентите; възможността чрез посещенията
и работата в музеите да се провокира интерес към изучаваната или близки до нея
области на познанието; развитието на професионални и индивидуално личностни умения чрез включване в музейни образователни програми.
Резултати от изследването
Данните от изследването на студентите като потенциална аудитория показват, че възможността на музеите за обогатяване и разширяване на подготовката на студентите се определя по-скоро като ограничена (2/3 от анкетираните
я оценяват като такава в средна степен и само 27 от всички 88 участници – в
голяма степен), но за разлика от това се приема, че разработваните от музеите образователни програми в голяма степен съответстват на интересите
на студентите и са съобразени с характера и съдържанието на академичната
им подготовка. Така, от една страна, с недоверие се гледа на възможността
чрез реализираните дейности музеите да са в състояние да подпомагат поширокообхватно или по-задълбочено учене от приеманото като характерно за
академична среда, но от друга, не се отхвърля вероятността съдържанието на
музейните програми да привлича вниманието на студентите към конкретни
факти или да провокира към търсене на решения на дискусионни въпроси
посредством интегриране в изпращаното от музеите съобщение на достъпни
и присъщи само за тях материални и информационни ресурси.
В търсене на причините за очевидното разминаване в тези данни бихме
могли да допуснем, че влияние върху становищата на студентите оказват определени установени нагласи или стереотипи на мислене по отношение на
дейностите, специфични за музеите. Тези разсъждения, отнесени до резултатите от изследване на връзката „музеи–училище“ (Делибалтова, 2014), могат
да бъдат обяснени отчасти с това, че поради отсъствието на подготовка на
учителите като цяло да осъществяват взаимодействие с музеите по посока
на по-ефективно осъществяване на процеса на обучение в училище и поради известни затруднения при реализацията на подобни дейности настоящите
студенти нямат ученически опит и познания, което влияе върху оценката им
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за възможностите за осъществяване на подобно сътрудничество и във ВУЗ.
Важно е обаче да се отбележи, че последното твърдение не се отнася в еднаква степен до учителите по различни учебни предмети – учителите по история
например смятат, че са получили известна подготовка в това отношение, и
полагат известни усилия за реализиране на съвместни активности.
В контекста на направените препратки могат да се търсят и обяснения за съществуващите различия в позициите на студентите от отделните специалности.
За студентите, изучаващи „Педагогика“ и „Неформално образование“, предлаганите от музеите образователни програми биха били в малка или в средна степен
адекватни на съдържанието на академичната подготовка (оценка, споделена от
2
/3 от студентите във всяка една от специалностите), докато за повече от половината от студентите в специалност „История“ това е вероятно в голяма степен. В същото време прави впечатление още един резултат – съответствието на музейните
програми на интересите и потребностите на студентите се оценява като възможно в голяма степен сред 13 от 23-мата от участници, подготвяни в специалността
„Неформално образование“. Това дава основание към причините за получените
резултати да се прибави и предположението, че областта на академичната подготовка и сферата на евентуална бъдеща професионална реализация детерминират
и очакванията за обогатяване и разширяване на подготовката на специалистите
чрез участие в различни по характер музейни дейности.
На фона на казаното интерес предизвиква фактът, че описаните тенденции в резултатите на студентите, които са потенциална музейна аудитория, не
намират подкрепа при резултатите на студентите, включени в изследването в
качеството им на реална аудитория. Ако повече от половината от първата група студенти определят степента, в която музеите могат да подпомогнат подготовката на студентите като средна, приблизително ¾ (32/42) от студентите,
които са били включени в музейни активности, смятат, че музеите могат да са
полезни в много голяма степен. Включеността в програмите, поне по отношение на изследваните лица, размива и границите на влиянието на изучаваната
специалност и върху отговорите на втори и трети въпрос – относителният дял
на студентите, посочили в много голяма степен, се запазва такъв, какъвто е
и по отношение на първия въпрос (по 28/42 за 2 и 3 въпрос). Тези резултати
неизбежно провокират интерес към оценката на студентите за ефективността
от използването на различните музейни форми и методи.
Осмислянето на моделите или начините на взаимодействие на музея с аудиторията несъмнено е едно от предизвикателствата в съвременните условия.
Тук непринудено и естествено се сблъскват познатите или традиционни форми
със средствата или каналите за комуникация, налагащи се в ежедневието ни.
В такъв план обсъждането на конкретните форми и методи на дейност в музеите, които биха позволили развитие на професионалните компетентности на
бъдещите специалисти, се явява пресечна точка между минал опит, непосред330
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ствени впечатления и инициатива за развитие на индивидуалната професионална компетентност. Според данните от изследването най-високо оценявани
като подкрепящи развитието на професионалната компетентност на студентите
музейни форми са посещенията с демонстрации, реализирани от музейните
специалисти, както и посещенията за запознаване с нови експозиции и посещенията, при които студентите са непосредствени участници в демонстрационните програми или са включени при подготовката на музейните ескпозиции
(от първата група студенти като цяло те се възприемат като влияещи в степен
над средна към голяма). Що се касае до възможностите на непосредствени или
реализирани посредством онлайн-връзки срещи с известни личности в съответната област или на интерактивни беседи, те се определят по-скоро в диапазона
от малка към средна значимост. Тази тенденция в разбиранията на потенциалната аудитория може да се разбира (или по-скоро „да са възприема“ като)
своеобразно потвърждение на променящата се визия за процеса на обучение
като цяло, според която същината на последния не би могла да се свързва само с
преподаването на готови истини, но и със съвместното разглеждане на актуални
проблеми и търсенето на отговори и решения от равнопоставени субекти.
От позицията на реалната студентска аудитория изненадващо от изследователска гледна точка най-високо са оценени посещенията за запознаване с нови
експозиции (16/42), следвани от посещенията с демонстрации, лекториите и личното участие в демонстрационни програми. Препотвърждават се обаче данните
по отношение на онлайн връзките и интерактивните беседи – възможността за
тяхното използване е оценена като ниска от 34/42 от изследваните лица.
Подобни резултати, разгледани по-скоро като възможност за нови изследвания, а не като отсъждане, ни позволяват да твърдим, че включени в музейни активности, студентите вероятно преосмислят собствената си визия за ефективност
на обучението, която обвързват не толкова с предишните си вярвания и предубеждения, а с резултатите от персоналния си опит. В този смисъл те са по-склонни да
оценят високо възможностите на тази форма, която е работила по-ефективно на
персонално равнище при конкретни дейности, отколкото тази, която са очаквали
да бъде по-работеща за тях по принцип.
Позовавайки се на най-често срещаното сред социалните психолози становище, според което нагласите по принцип са оценки на определен факт, предвид проблема на настоящото проучване, оценките на студентите са търсени в
две посоки – за потенциалните възможности на работата в музея в контекста
на изучаваната специалност и за ценността на тази работа съобразно спецификата на конкретни резултати от ученето. Според първата група участници в
изследването като най-значими преимущества на включването в образователни
по характер дейности в музеите са провокиране на интерес към изучаваното
учебно съдържание, подпомагане на ученето на неща извън предвиденото (или
регламентираното) учебно съдържание и повишаване на мотивацията за учене.
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В по-малка степен се оценяват възможностите за подпомагане на разбирането
на свързаното с конкретната научна област съдържание, за създаването на благоприятен емоционален фон за учене, както и за провокирането на интерес към
междудисциплинните връзки. В съответствие с това ценността на работата в
музеите от гледна точка спецификата на изучаваната специалност в сравнително висока степен се свързва с развитието на умения за учене по начин, различен
от традиционния за училищна или академична среда, както и с развитието на
практически и на творчески умения.
Своеобразно потвърждение на последните становища е и преобладаващото сред студентите (потенциална аудитория) мнение, че при осъществяването
на съвместни дейности между музеите и ВУЗ ролята на музеите е по-скоро да
надграждат подготовката в академична среда (в голяма степен това е възможно
за малко над половината от участниците), отколкото да сътрудничат при реализацията на целите и задачите на академичното образование (възможно в голяма
степен според 42 от всички 88 респонденти в тази група). Известно различие
от общоочертаващата се тенденция се открива в позициите на студентите от
специалност „Химия“, за които ролята на музеите при осъществяване на съвместни дейности с ВУЗ се възприема като значима в средна степен.
От позицията на опита студентите, като реална музейна аудитория, отново
оценяват най-високо възможностите за провокиране на интерес към съдържанието, но за тях от голямо значение е и възможността за разбиране на съдържанието
и създаването на благоприятен емоционален фон за учене. Важен е и още един
факт – разликите между оценките на студентите за всяко едно от тази група твърдения като цяло са по-високи от оценките на студентите като потенциална аудитория – нито едно твърдение не е оценено „в малка степен“.
Потвърждават се обаче резултатите по отношение на ценността на работата
в музеите – най-високо отново се оценяват възможностите за учене в контекст,
различен от академичния, и развитието на креативност и висши интелектуални
умения. Средна е степента, с която се определят възможностите да се развиват
умения, специфични за специалността на студентите. На този фон обаче интересни са резултатите по отношение на ролята на музеите – за реалната аудитория от
студенти ролята на музеите за реализацията на целите на академичното обучение
и за допълване на академичната подготовка не е много значима.
Изследването на нагласите на студентите спрямо дейностите с образователен характер, реализирани в музея, предполага и отчитане на факторите,
които биха могли да влияят в негативен план при осъществяване на сътрудничеството. В този случай за най-съществени затруднения от първата група
се приемат липсата на информация за (или недостатъчното популяризиране
на) музейните програми във ВУЗ и ограничените ресурси и литература в музея за съответната специфична предметна област. И ако тези затрудняващи
взаимодействието условия е допустимо да се определят като обективни, в
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не по-малка степен се приема, че участието на студентите в образователните
програми на музеите би могло да се възпрепятства от немотивираността на
музейните специалисти за работа с млади хора, от липсата на предварителна
подготовка на студентите за адекватно включване и пълноценно участие в
образователните програми и от недостига на време за това. Дори и да е допустим момент на „недоверие“ към оценката на факти, за които няма непосредствени впечатления, всъщност чрез изказванията си студентите отново насочват вниманието към едни от признаваните и с опит за дискутиране проблеми
при развитието на музеите в съвременните условия. (Според резултатите от
неотдавнашно проучване, макар 92,6% от музейните специалисти да заявяват,
че се съобразяват в работата си с особеностите на студентската аудитория,
едва 9,5% смятат, че са изцяло и в известна степен подготвени за работа с
различните „видове“ аудитория (Кьосева, 2013: 31)).
Тези резултати се потвърждават от данните, получени от втората група
респонденти – като основен проблем отново се очертава отсъствието на достатъчно информация за музейните програми и недостатъчното ресурси, които
музеите предлагат. За разлика обаче от колегите си, които откриват проблеми
и в работата на музейните специалисти, студентите, които са взели участие
в конкретни музейни дейности, оценяват и необходимостта от разширяване
на собствената си подготовка за включване в различни активности. Както
бе изтъкнато вече в предшестващия анализ, има основания за допускането,
че участието на студентите в музейните активности предпоставя промяна
на вижданията им за това що е ефективно реализирано обучение. Вероятно
личният опит и ангажираност провокират саморефлексия, която отвежда до
разбирането, че постигането на резултати, отговарящи на предварителните
очаквания и удовлетворяващи потребностите на индивидуално равнище, е
следствие не само на следване и изпълнение на зададените алгоритми за работа, но и на личната инициатива при търсенето на алтернативи и на способността за обосноваване на вземаните решения.
Дискусионни въпроси
Без да е представително, реализираното изследване и данните, получени от
него, провокират множество въпроси, които пределно общо и без претенцията за
изчерпателност можем да очертаем в четири основни насоки.
На първо място, сравнението на данните по отношение на нагласите и очакванията на студентите към ролята и възможностите на музея за подпомагане
на ученето в академична среда позволява да се направи предположението, че
включеността в музейни дейности съществено повишава оценката на студентите за потенциалните ползи от съвместната работа между музея и ВУЗ. Това
вероятно е и причината, поради която, на второ място, значително се повишава
оценката на ефективността от използването на различни музейни методи и фор333
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ми и се разширява, на трето място, диапазонът на определяните като положителни ефекти и ценност от единодействието на двете институции по посока на
повишаване на компетентността на студентите в определено поле.
От наша гледна точка обаче най-провокиращи са данните, които на четвърто място, дават основания да се продължат изследванията в една друга посока
– влиянието на включеността в дейност върху самооценката и саморефлексията
на студентите – перспективно направление в контекста на парадигмата за центрираното върху учащия се обучение.
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THE RELATIONSHIP “MUSEUM – UNIVERSITY” –
STUDENTS VIEWS
Abstract. Recently, essential part of the demand of academics and practitioners in
the field of museum education is the study of the museum audience. The main efforts are
directed to study its specific features, needs and expectations, which become the basis for
creating a new policy oriented to realization of the educational function of the museum.
As part of these efforts, in this article are presented the results of a research project realized
within the research at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The selected study was
conducted among 130 students, with the intention to study the influence of involvement
in museum activities on the attitudes and expectations of museum education.
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Резюме. Статията представя концептуален синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности,
ревизирайки понятията в полето. Чрез и доказвайки неговата ефективност през немската система.
Keywords: vocational guidance and counselling, children with specific needs,
synergy

Дефиниране на понятията
Много често в специализираната литература използването на даден термин
е в зависимост от контекста, от проблемното поле и област на познанието, но
именно специфичното разграничаване позволява очертаването на пресечни
точки, запазвайки смислово-съдържателното ядро.
1. Специални образователни потребности (СОП) – в миналото за децата с
увреждания се е говорело като за недъгави, кьопави, сакати, били са хвърляни
в ровове и оставяни на естествения подбор. Исторически, подходите, отношението и термините претърпяват естествена промяна.
Увреждане е термин, понятие, което преминава през исторически етапи в България и означава „загуба или нарушаване на физиологически и анатомически
структури и на свързаните с тях физически, умствени или психически функции“1).
Свързвайки се с идеите на дефектологията (наука за дефектите в човешкото развитие), от чийто терминологичен апарат е част, до началото на 90-те години на XX в.
се е говорело за деца с патология, болни деца, аномални деца – „със значителни отклонения от нормалното физическо или психическо развитие“ (Карагьозов, 2000;
Денев, 1978), дефективни деца (Терзийска, 2009а; Карагьозов, 2000). Разделението
на дефектологията на сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и др. се основава предимно на медицинския модел, което е влияние на руската
школа и подходи. Известни са и идеите на рехабилитационната педагогика (Денев, 1978). С развитие на специалната педагогика – „ориентирана към социалната рехабилитация и подготовката на детето за пълноценен живот в обществото“
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(Терзийска, 2009а), не се говори за слепи и глухи, а за зрително затруднени и лица
със слухови нарушения, с интелектуална недостатъчност, което разширява полето
на работа и регистрира особеностите на практиката (слабочуващи, с обучителни затруднения и т.н.). Нормативно, в Инструкция № 6 от 18.03.1977 за приемане на деца
и ученици в специални училища и специални учебно-възпитателни заведения, са
наречени „с телесни и психически недостатъци“.
Днес в България за Детето със специфични потребности най-често се говори
като за Дете със специални образователни потребности (СОП). Това понятие е
определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката,
според които СОП могат да имат деца, срещащи различни затруднения в обучението поради2):
– сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
– физически увреждания;
– умствена изостаналост;
– езиково-говорни нарушения;
– специфични обучителни трудности;
– нарушения на общуването и комуникацията;
– хронични заболявания, които водят до СОП;
– множество увреждания.
В началото терминът се превежда от англ. ез. (‘special educational needs’) като
специални педагогически нужди, а после – специални образователни потребности.
Д. Цокова (2009) пише за деца със специални педагогически потребности, а В. Радулов (1996) – за деца със специални образователни/педагогически нужди.
Използването на специфични образователни потребности се свързва с термините „специфични обучителни трудности“, „специфични нарушения на способността за учене“, „специфични трудности на ученето“. Според А. Атанасова (2006)
децата със специфични нарушения на способността за учене са една част от децата
със СОП, като „те имат проблеми в научаването на четене, писане, смятане поради
специфичен когнитивен дефект“. Всъщност това е втората група разстройства на
ученето, изведени от автора – следствие от вътрешни фактори, изразени с дисфункция на ЦНС, което е изведено като „обучителни затруднения“ в нормативната база.
Тъй като терминът СОП „насочва към потребностите на децата с увреждания
от специална помощ и грижа, от специални условия и средства за образование,
предполага адекватно включване в образователната среда за осигуряване на оптимално възможното удовлетворяване на специалните образователни потребности“
(Терзийска, 2009b: 31), за целите на разработката, свързана с професионалното
ориентиране и консултиране (който не се реализира единствено в училище) този
термин е ограничаващ. Поради идеята за интеграция на преден план най-често
се извеждат образователните потребности, но често пренебрегвайки всъщност
потребността от включване в социалното, общуването и усвояването на професия/занаят. От друга страна, механизмите за диагностициране на СОП придават
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водеща роля на коефициента на интелигентност (IQ), което свежда Детето до статистика, процент нетрудоспособност, лице с необходимост от придружител и т.н.
– отново социален подход, който абсолютизира подкрепата, често стимулирайки
„модел на заучена безпомощност“3).
Понятието „специфични потребности“ обединява и двете категории (СОП
и специфични нарушения на способността на учене), без да абсолютизира ролята на образованието. В това понятие не следва да се включват децата с невросоматични нарушения (обект на соматопедията) поради категоричното убеждение на автора, че в този случай се касае изключително за психотерапевтичен
подход, който да установи причините за състоянието на детето, без то (или
преди) да бъде класифицирано като дете със СОП.
Така, всяко Дете има специални потребности, но Детето със затруднения има
специфични такива, които трябва да се имат предвид при реализиране на ПОК.
И това не е игра на думи – ако приемем определението „специални“ (и особено
в контекста на IQ), означава да пренебрегнем равностойни, да се вглеждаме в затруднението, а не във възможностите, способностите и потенциала на Детето. Тези
деца не са по-специални от всички останали – пътят към тях предполага специфични методи, подходи, повече въображение и творчество, търпение и постоянство
(всъщност необходими и за децата „в норма“). Но тъй като все по-често се използват алгоритми, схеми и технологии за възпитание, обучение, терапия, някак си в
тях тези деца по-трудно се вписват – те са по-уязвими от съвременните форми на
евгениката, поставяйки на изпитание не само професионализма, но и търпението,
сензитивността, хуманността и разбирането на човешкото.
Често се използва и понятието „увреждане“, което всъщност заменя понятието
„инвалид“ – „личност с всички права и задължения, с които се ползват останалите граждани. Той е поставен в затруднена ситуация и е заобиколен от икономически, социални, психологически, архитектурни, транспортни и др. бариери, които
не може да преодолява като другите граждани, поради превръщането на елементи
от условията на живот и организацията на обществото в такива бариери и/или от
наличието на физически, сензорни, умствени и/или психически заболявания, увреждания, осакатявания или недъзи. Това трайно затруднява, ограничава или прави
невъзможно извършването на основни житейски дейности и/или изпълнението на
присъщите за дадена възраст, пол, образование и квалификация социални роли в
съответствие с правните и социални норми на обществото“.
В Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD или Конвенция на ООН) се използва следното определение (Член 1): „Лицата с увреждане
включват онези, които имат дългосрочни физически, умствени, интелектуални или
сензорни недостатъци, които във взаимодействие с различни препятствия могат да
попречат на пълното им и ефективно участие в обществото наравно с другите“.
Употребата на термина увреждане има и привърженици, и противници – най-вече
по отношение на обидата и неуважението, което се приписва, идеята, че етикети338
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ра. Отдавна е ясно обаче, че е важен начинът на говорене, отношението, езикът,
думите, които се използват, за да се предаде цялостното послание4). В този смисъл
увреждане е названието за болест5). От друга страна, ако ще се формират съвременен стил и тезаурус, е добре да бъде синоним на конкретната диагноза, заболяването или „проблеми с...“, затруднения. Така акцентът би бил болестта-причина
за състоянието, а не последицата-резултат6). Заговарянето за болестта като
факт, давайки пространство за ресурсите на човека, без да се лимитират през
ограничението-болест, би подпомогнало и нейното приемане.
Дали ще бъде „дете с увреждане“ или „дете със специални образователни потребности“, „специални педагогически нужди“, „специфични образователни потребности“, „в неравностойно положение“, „инвалид“ и т.н. – все още се търси общоприет термин. Ж. Лакан обаче е казал: „Нещата са в думите“ – и те са важни, а
говорейки за деца с проблеми, е важно и как се казва.
Важно е понятията „дете със специфични потребности“ и „увреждане“ да
се използват с акцент болестта като Път и през значението на думата специфичен (лат. specificus): 1. Свойствен само на един предмет или явление; особен, характерен. И насочвайки авторовите идеи към второто значение на „специфичен“: мед.
Който действа силно; ефикасен, резултатен7). Мислейки за детето като за дете със
специфични потребности, всички, ангажирани с него, го съпровождат по Пътя към
развитието на неговата резултатност, вярвайки че може да „действа силно“.
2. Синергичен модел – синергия (синергизъм) от гр. συνεργία – syn (заедно) и
ergos (действащ, действие). Синергичен – действащ съвместно. Съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от сумата на ефектите или
отговорите, предизвикани поотделно от всеки агент (фактор). Ефект 1 + 1 = 38).
В този смисъл, синергичен модел за ПОК на деца със специфични потребности означава съвместно действие на различни фактори, на различни нива,
благодарение на което би могло да се реализира ефективно професионално
ориентиране и консултиране с възможност да се адаптира в различни (организационни) среди.
3. Професионално ориентиране и консултиране и кариерно консултиране –
въпреки тенденцията да се уеднаквяват, за целите на изследването тези термини
ще бъдат разграничени, а именно: „Професионалното ориентиране се свързва с
подготовката и подпомагане на личността за избор на професия, а кариерното
ориентиране практически протича, след като е реализирано професионално ориентиране и професионален избор, т.е. избрана е професия – „Следва да се прави
разграничение между професионалното ориентиране за избор на професия и кариерното развитие и ориентиране във вече избрана професия, тъй като това има
значение за подходите и методите на консултантска дейност“ (Василев, Мерджанова, 2011). Все по-често се правят опити понятието кариерно ориентиране да
заменя понятието професионално ориентиране – основната разлика между тях
(най-общо) е, че професионалното консултиране е насочено към възможен из339
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бор на професия, а кариерното – към възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране обединява избора на професия с избора на възможности за
образование, обучение и заетост, като акцентира върху взаимодействието между
учене и пазар на труда. Предоставянето на услуги в това направление в рамките
на целия живот е интегрална част на политиката за учене през целия живот. Кариерното ориентиране се свързва с кръг от дейности, които подпомагат хората на
всички възрасти и на всеки етап от техния живот да определят своя капацитет,
компетенции и интереси, да вземат решения за образование, обучение и работа и
да управляват своя живот и възможности за учене, работа и други ангажименти,
в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или
прилагат. Кариерното консултиране е процес, насочен към професионалното приспособяване, планиране и вземане на решение в областта на кариерата и нейната ефективност. Процес, при който конкретен специалист (кариерен консултант)
оказва съдействие за вземане на решение по въпроси, свързани с кариерата.
Подобно смесване обаче се подкрепя и от дефиницията на Резолюция за кариерното ориентиране, приета от държавите членки на Европейския съюз по време
на Председателството на Ирландия през 2004 г., която гласи: „Ориентирането се
свързва с кръг от дейности, които подпомат хората на всички възрасти и на всеки
етап от техния живот да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да
вземат решения за образование, обучение и работа и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките
на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат.
Такива дейности са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение,
формиране на умения за управление на кариерата“9).
4. Психология, психотерапия и психоанализа – психологът реализира консултантски процес, сертифициран е да провежда диагностика, подписва документи,
изискващи експертно становище на клиничен психолог (ТЕЛК например). Кариерното развитие на психолога би могло да следва развитие през определена психотерапевтична школа (и придобиване на лиценз за психотерапевт) и формиране
като психоаналитик (признаване от съответна психоаналитична общност). Няма
професионално изискване психотерапевтът да бъде психолог, докато психологът
може да израства кариерно като психотерапевт и да продължи до следващо ниво
– психоаналитик. Психологът и психотерапевтът могат да се формират и работят
през психоаналитичната парадигма – въпрос на професионален избор и практика, което предполага и съответни стандарти, правила.
По отношение на ПОК кариерният консултант също би могъл да се развива
психоаналитично, без да става психотерапевт или психоаналитик. Психоанализата е подход към психичното и разбиране към несъзнаваното. Всяка организация
също избира работна парадигма, през която се развива екипът и се реализират
дейностите на различните специалисти.
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През психоанализата се защитава тезата за необходимост от теоретична парадигма, която да се имплементира в практиката по ПОК (и не само). Без нея процесите и конкретната работа се свеждат до „реакция спрямо ситуацията и условията, желанията на различни субекти“, което поставя под въпрос професионализма.
Спорът когнитивно-поведенчески или психоаналитичен подход по отношение
ПОК на деца и младежи със СП е решен в полза на психоанализата поради необходимостта от изясняване на причините за заболяването и механизмите, които го
съпътстват, клиниката, надхвърляйки „тук и сега“ и изследвайки разминаванията
между „искам и не-действам“.
5. Деца и младежи със специфични потребности – тъй като картината на болестта често води до забавяне на цялостното развитие, възрастта при децата със
специфични потребности е условна и ориентировъчна. За младеж се приема лице
до 29 г.10), като диагностиката е тази, която дава основание да се планират различни
дейности, съобразени с изоставането. Въпросът за професионалната реализация
касае младежите с увреждане, докато процесът на ПОК е предходен.
В полето на ПОК понятията „деца и младежи“ могат бъдат използвани еднозначно. Въпреки че често при заболяване развитието е с (няколко) години по-бавно,
отчитат се и особеностите на юношество (11 – 19 г.) – начало на пубертета, което отбелязва края на детството и се свързва с физически и психически промени.
Авторитетите се оспорват, търсят се нови идентификации: „Юношата и девойката
напомнят омара, който, след като се освободи от черупката си, се чувства длъжен
да се скрие в скалите, докато си изработи нова черупка“.
Единното разбиране за понятията в полето се отразява в създаването и развитието на синергичен модел на ПОК за деца и младежи със СП, който може да се
адаптира в конкретни организационни условия, но в основата си е концептуален.
Концептуален синергичен модел на ПОК за деца и младежи със СП
Моделът включва в синергична взаимовръзка подходи, методи, форми и
субекти в следното уравнение:
синергетично приложно ниво
+
синергетично научно ниво
+
синергетично методолого-методическо ниво
=
синергетично личностно ниво С ПОВИШЕН ЕФЕКТ
Така, 1+1+1 = 4
синергетично приложно ниво + синергетично научно ниво + синергетично методолого-методическо ниво = синергетично личностно ниво

Първо ниво на синергия „синергетично приложно ниво“ са конкретните политически, социално-икономически условия и религията като мощен духовен
фактор (схема 1).
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Схема 1. Първо ниво на синергия
Символът на вярата (кръстът) е онова разпятие, без което всички останали
усилия биха били резултат (единствено) от (изтощителен) ентусиазъм, който
би се изчерпал лесно, изгаряйки като Феникс. Тук резултатът-метафора между
„умря, за да възкръсне“ (пре-откри-се идея) или „разпнаха я“ (погубиха я) зависи от ясни и отговорни политически, експертни решения по посока създаване
и развитие на системата по ПОК за деца и младежи със СП. Така нареченият
гръцки кръст е с най-простата форма – всички страни са равни по дължина.
Този знак (quadrata) се е използвал от предисторическо време с най-различно
значение – като символ на бога на слънцето, бога на дъжда, като символ на елементите, от които е създаден светът: въздух, земя, огън, вода. В ранното християнство гръцкият кръст е символ на Христос11). Единството на тези четири
елемента и тяхната синергия е в основата на Съ-творението.
Това ниво задейства т.нар. домино реакция12) и реализира:
второ ниво на синергия „синергетично научно ниво“ (схема 2) – основните науки в единия триъгълник са психология-медицина-педагогика, а във втория – специална педагогика (като клон на педагогиката), социалната работа и
неформалното образование (като практико-приложни полета на науката).
Синергията между теоретичните направления опредeля избора на водещите подходи за професионалното ориентиране и консултиране на деца и
младежи със СП – психоаналитичния (клиничен и синергичен с медицина и
психология), мултисензорния (психология – педагогика – специална педагогика – неформално образование – социална работа), подходите в ПОК (психология – педагогика – социална работа – неформално образование).
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Схема 2. Второ ниво на синергия
Това ниво отново задейства домино реакция и води до:
трето ниво на синергия „синергетично методолого-методическо ниво“
(схема 3) – боромеев възел13) между психоанализата (като основна теоретична парадигма при реализиране на ПОК), мултисензорния принцип (в основата
на всички подходи и методи, свързани с развитие на личния жизнен потенциал – учене чрез преживяване, формите на изкуството, пиктограмите и т.н.) и
прагматичните подходи в ПОК.
Психоанализа

МС
принцип

Подходи
в ПОК

Схема 3. Трето ниво на синергия
Именно в пресечните точки (между кръста на първото ниво, диагоналите на
второто и между трите кръга на боромеевия възел на третото) се реализира:
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„синергетично личностно ниво“ с ПОВИШЕН (синергичен) ЕФЕКТ,
свързан с развитието на личностния жизнен потенциал, образованието,
интеграцията и ПОК (схема 4).

Схема 4. Синергия на четвърто ниво
Спиралата е древен символ (от гр. Σπειρα – „извивка“, от лат. Spira – „извивка“, „пръстен“). Описва кръговрата на Живота: раждане – смърт. Eadem mutata
resurgo (изменяйки се, възкръсвам същата). Развитието с непрекъснатото образуване на спирални цикли е едно от решенията на Природата на задачата за
оптимални „жизнени маршрути“. Спиралата е една от най-разпространените
форми във Вселената, описваща взаимодействията на звездните системи и съ-
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Схема 5. Синергичен модел за ПОК на деца и младежи със СП
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ществуването на живота. Пространствено обобщение е винтовата линия – например молекулата на ДНК (двойна спирала).
Така, цялостният синергичен модел, реализиран на три нива (чрез задвижване
на домино реакция на всяко) изглежда по следния начин (схема 5):
Реализирането на този модел в практиката не само на образователните и социалните институции, но и на всички, свързани с работа с деца и
младежи със СП, с техните семейства, изисква усилия на различни нива,
без да се разчита на „промяната от долу нагоре“. Това е модел, чиято синергия изисква връзка между специалистите, единно разбиране за полето
и стремеж към саморазвитие, което обаче разчита на заложени, възможни
нормативни и управленски механизми, пренаписани и адаптирани за българските условия и контекст.
Съществуват различни системи на ПОК, но съчетаването на френската и немската (между немския прагматизъм14) и организационна мрежа и френския клиничен подход15)) би довело до резултати и в България.
Политиките и практиките в тези две държави за синергизиране на услугите са
доказателство за възможността за функционирането на синергичен модел. Теоретично, през тези две системи би могло да се каже, че представеният синергичен модел е възможен и ефективен – въпрос на синергия на различни нива и „задвижване“
на т.нар. домино реакция на ниво политики и стратегии.
Германия16)
Системата Lebenshilfe Donau-Iller
Историята: от грижливо пазене към подпомагане и рехабилитация
През XIX и част от XX век в Германия господства мнението, че хората с интелектуални увреждания са „негодни да се образоват“. Още след Втората световна
война много семейства с близки с увреждания дълго време носят отпечатъка на
страха и ужаса, нямали доверие в институциите, а много родители държали децата
си с увреждания скрити вкъщи. Хората с интелектуални увреждания се настанявали в специализирани институции (често психиатрични заведения). Представата за
тях (както в обществото, така и сред специалистите) носела отпечатъка на модел,
ориентиран към дефекта (defektorientiert) – в центъра са дефицитите, а не съществуващите възможности. Отделните хора били считани за отговорни за своя „дефект“
и изоставяни заради това. По това време много специалисти описвали степените на
отклонение на когнитивни способности на човек с увреждания от „нормалното“.
За увредените деца от 50-те години на XX в. училищното образование е непостижима цел – под образование тогава се разбира четене, смятане и писане, а
хората с увреждания се считани за неспособни да ги овладеят. Едва чрез разпространението на образователното понятие „практически способни да се образоват“ било възможно да се каже, че децата с увреждания също биха могли да
имат полза от училищното образование. Когато този пробив бил направен (и след
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създаване на законовите основи), се създали и специални институции (специални
училища). Била открита възможността хората с тежки или множество увреждания да се обучават и възпитат, така че да могат да се включат в специализирани
училища и в помощните ресори на предприятията.
Постепенно се налага и прозрението, че възрастните хора с увреждания могат
и искат да бъдат активни, имат желание да извършват трудова дейност, да бъдат
включвани, да показват какво могат и да получават одобрение. Затова се разбира,
че е важно да имат още едно, второ пространство, освен семейството – място, за да
се срещат с другите, да създават отношения, приятелства. Първите стъпки в трудовия живот се полагат със създаването на малки стаи за майсторене, ситуирани в
жилище на хора с увреждания, като малко след ангажираността на различни организации за взаимопомощ17) се развиват и предприятия, в които хора с увреждания
са заети с индустриално производство и с разнородна трудова дейност.
В края на 70-те години в полезрението попада нарастващото взаимодействие
между човека и околния свят. Идеята за нормализация (да се направи животът
на хората с увреждания „колкото е възможно „по-нормален“), развита в Скандинавските страни, през 80-те години на XX в. придобива популярност и в Германия. Най-често родителите осъществявали интеграцията чрез посещаването на специални институции (като специализирани детски градини, училища,
предприятия за хора с увреждания), смятайки, че това е шанс техните близки да
се развиват като хора без увреждания и да се полагат грижи за тях. Обществото
по това време не изглежда способно и готово да приеме повече хора с увреждания в различни институции.
Днес: „От самоопределение към участие (присъединяване)“ е основен
принцип, чрез който през изминалите 50 години (с активната подкрепа на организациите за взаимопомощ като Lebenshilfе) се извършва основна смяна на
ролите за човека с увреждане – от „получател на услуги“ и „обект на държавна
грижа“, той е определящ и координатор на избрана от него и персонализирана
за него асистентна грижа.
Lebenshilfe Donau-Iller18) е една от най-големите организации в Германия, създадена през октомври 1960 г., чиято основна задача е предоставянето на различни
възможности на хора с интелектуални и/или физически увреждания, душевни разстройства (независимо от техния произход, пол, светоглед и степен на увреждане), с цел благото на хората с увреждания и техните близки.
Дълги години липсвал политически интерес към грижата за хората с увреждания, затова 20 заинтересовани родители достигат до идеята да подобрят съдбата
на децата си с увреждания чрез собствената си инициатива. Така те се обединяват
и през ноември 1958 г. в Марбург поставят основите на система за самопомощ в
лицето на сдружение за деца с интелектуални увреждания Lebenshilfe19).
Организацията е представител на хората с увреждания, застъпвайки техните
интереси и защита от дискриминация. Друга основна роля има и за повишаване
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на разбирането, приемането в обществото на хората с увреждания, подкрепяйки
тяхното включване в живота на общността. Организацията реализира дейности в
следните области20):
– обучение и подкрепа на деца и младежи съобразно нивото им на развитие;
– образование и професия като участие в обществото и основи на самостоятелен живот;
– живот и общност – защита и подкрепа в ежедневието и свободното време;
– консултиране – през 1981 г. Lebenshilfe Donau-Iller получава правото да извършва настойничество и попечителство на хора с увреждания, подкрепяйки и
родители, попечители на децата си. С реформата в настойничеството и попечителството и въвеждане на новото право на консултиране от 1.01.1992 г. на пълнолетни тези дейности на организацията се признават от новото законодателство като
сдружение за консултиране (Betreuungsverein), което предлага правна консултация,
квалифицирана помощ и партньорско сътрудничество;
– предложения за образование, свободно време и почивка.
В предприятията на Lebenshilfe Donau-Iller на хората с увреждания се предоставя многообразие от работни места и професионално образование. Предложенията
за хора с физически, психически или множество увреждания са ориентирани към
индивидуалните способности на всеки, както и към неговите лични интереси и
изисквания. Целта е участие в трудовия живот и в живота на общността. Подкрепата, получаването на практическа житейска самостоятелност и развитието на самостоятелна личност помагат както включването в предприятието, така и при прехода
към пазара на труда. Lebenshilfe Donau-Iller се ангажира със запазените работни
места, подпомага заетостта и други проекти и си сътрудничи със специализираните
интеграционни служби.
Предприятията са важен партньор и на икономиката – на индустрията, търговията и фирмите, извършващи услуги, като възложителят на поръчки за работа
според Кодекса за социално осигуряване печели допълнително от намаляване на
уравнителния данък оборот.
В трудовата дейност на предприятията за хората с увреждания съществува възможността да работят на изнесено работно място или в изнесена работна група.
Отделните хора са заети в рамките на изнесени работни места в предприятия на
общия пазар на труда, придружаването във фабриката се осъществява както от
специалист, така и от лице за контакт в предприятието. Изнесените работни групи
представляват самостоятелна функционална цялост от предприятието на общия
пазар на труда или в публични институции и се консултира/обслужва винаги от
специализиран персонал.21)
Интересен е профилът на някои от изнесените работни места:
– изработка на четки и метли – ръчно изработени метли и четки за домакинството и за занаятчийството от естествени и синтетични влакна;
– производство на палатки и навеси;
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– електромонтаж;
– монтаж и спояване на печатни платки, пластини и монтаж на цялостни възли (примерни продукти: честотен разделител, елементи за стенни радиатори, светлинни ленти и др.);
– пълнене на бутилки – с обучен персонал и специализирано оборудване
се смесват различни течности и се пълнят в бутилки, от малки серии до поголеми поръчки;
– грижи за градината и ландшафта – грижи и култивиране на стайни
и балконски растения, лехи и саксийни растения, зеленчуци и презимуващи
растения. При поддръжка на ландшафтите се работи на място, за да се поддържат зелени площи, жив плет и дървета;
– обработване на дърво – серийно производство на дървени части и специални
части (например технически продукти, мебели, играчки и принадлежности);
– кабели – за машинното и транспортното оборудване, разпределители и
ел. табла;
– обработка на изкуствени материали – развитие и изграждане на уреди за
рисуване, за сложна крайна обработка и опаковъчната промишленост, обработка на
пластмаса за форми за техническо оборудване, както и за транспортна техника;
– лазерни надписи – надписване на всички части от метал и пластмаса с лазер;
– металообработка – поръчки с налични материали, както и цялостно изпълнение на проекти за снабдяване с материали, логистика до склад, например
струговане и фрезоване, заваряване, резби, огъване, пресоване, рязане, пробиване, занитване и щанцоване;
– монтаж – производство на прости комплекти за монтиране на сложни електрически компоненти; монтаж на възли и монтаж на пластмасови части;
– преработка на хартия – производство на тетрадки, единични и многоцветни
задания за копиране и рязане, ламиниране, шиене, скоби, спираловидно, брошури,
каталози, некролози, пряка пощенска реклама, признания или визитни картички
или поздравителни картички и плакати;
– тампонен печат – поставят се върху различни обекти, например жилищни
части, реклами, опаковки и др.; характерна особеност на процеса на печат е отпечатването върху извити повърхности;
– обработка на текстил – шивашки капацитети в различни области, както и за
етикетиране и опаковане на аксесоари за шивашката промишленост;
– опаковане – пълнене, събиране и пакетиране на промишлени стоки от
всякакъв вид, в различни форми на опаковка; преопаковане и поставяне в
плик на рекламна поща и каталози.
За да се предложи повече от обикновена заетост, във всички предприятия
работното разпределение се допълва от придружаващо предложение за работа, ориентирано според желанията на заетите, но и от производствената
необходимост. Трите стълба са:22)
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1. Професионално образование и квалифициране – поддържане на информация
за различни предложения за професионална квалификация, които се правят от съответния доставчик на услугата или понякога в сътрудничество с други доставчици. Чрез входяща процедура се определя кои мерки за участие в трудовия живот
трябва да се вземат под внимание в съответния случай. В основата стои анализ на
индивидуалните способности. Съставя се подреден план, в който се описват целите
и тяхното постигане. Процедурата на въвеждане трае три месеца. Мярката в областта на професионалното образование служи, за да се възстановят или развиват трудоспособността и продуктивността на участника. Продължава до 2 г. и е преход в
област на труда за хора с увреждания в предприятието или на общия пазар на труда.
От гледна точка на цялостната образователна програма, мярката включва развитие
на професионални и житейски умения, както и развитие на личността на участниците. На преден план се поставя близостта с практиката, например като мерки за
квалифициране се използват курсове и обучения. Амбулаторна (извънболнична)
или също ориентирана към предприятието област на професионално образование е
специална форма на професионалното образование. Общата цел на това предложение е преходът от заинтересован или позитивно оценен участник към общия пазар
на труда. Участниците се включват в стаж в предприятия на общия пазар на труда.
По време на мярката те се придружават и обучават от квалифициран в областта на
професионалното образование персонал.
2. Подкрепа и развитие на личността – в предложението на Агенцията по
заетостта се набляга върху подкрепената заетост в предприятията Donau-Iller в
сътрудничество със специализираната служба по интеграция. В рамките на това
предложение хората с увреждания придобиват индивидуална производствена квалификация за общия пазар на труда. Подкрепената заетост е насочена към младежи
и възрастни, които поради увреждания или психически разстройства се нуждаят от
особена помощ за интегриране в трудовия живот. Мярката е до 2 г. и се съчетава с
кариерно ориентиране, с дългосрочен стаж и обучение. В тези рамки участниците
получават професионална квалификация и възможност за развитие на личната си
компетентност.
3. Запазване на физическата работоспособност – с настъпването на психично
заболяване хората изживяват срив в своя живот, преживяванията им (халюцинации,
страхове или депресии) ги правят нетрудоспособни или с намален капацитет за натоварване. Неуспехите в работата и в личния живот често създават страхове от новостите и повторни провали у тази група хора23). Съществуват и места за оказване
на подкрепа за хора, чиито степен и вид на увреждане изискват особено интензивна
помощ и придружаване.
Специализирана служба за интеграция Schwaben
Службата реализира подкрепа на хора с увреждания и на рехабилитиращи се,
както и на техните работодатели при търсенето на работа (посредничество) и при
запазване на работното място (придружаване).
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Специализираната услуга за интеграция се осъществява в рамките на сътрудничество с различни партньори като Католическа епархия на Аусбург (грижа за младежта), „Социални грижи“ – Аусбург, „Социални грижи“ – Кемптен, „Социални
грижи“ – Донау Рийс, и „Социални грижи“ – Ной Улм.
Специализираната службата за интеграция работи по възложена поръчка от
доставчиците на обществени услуги (като Агенция по заетостта, пенсионно осигуряване в Германия, Интеграционната служба при ZBFS24).
Заложени са следните цели25):
– сигурност на служителите при заетост;
– съдействие при намиране на ново работно място (посредничество).
Специализираната интеграционна служба работи:26)
– индивидуално за всеки един случай;
– в близост до мястото на пребиваване;
– активиране на силните страни на личността;
– доразвиване на професионалните способности;
– поверително и при съблюдаване на забраната за издаване на служебна тайна и
защита на социални данни;
– стремейки се към трайни и устойчиви решения;
– при желание включва членовете на семейството.
Службата реализира следните фокуси в работата си и няколко (основни) мерки:
Фокус „Гаранция“:
– консултиране и подкрепа на хората с увреждания в трудовия живот;
– консултиране на работодателите на хората с увреждания (влияние на увреждането, организиране на работното място, работа съобразно увреждането, разяснения
относно финансовите помощи);
– разяснение и помощ при проблеми;
– разяснения и въвеждане на подходящи медицински и професионални мерки
за рехабилитация;
– дългосрочно психосоциално обслужване (при необходимост);
– установяване на контакти с други подпомагащи институции.
Фокус „Посредничество“:
– обсъждане на документи за кандидатстване;
– съдействие при търсене на работа;
– разработване на възможните професионални полета;
– обучение за интервю за работа;
– информиране и консултации на работодатели;
– по желание: придружаване при интервюто за работа и по време на въвеждането в работата.
Мярка „Преход от помощно училище към професия“ – подпомагане с
основен акцент върху интелектуалното развитие. Провежда се чрез Баварското министерство на образованието и културата, науките и изкуствата (StMBW),
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Министерството на труда и социалните въпроси, семейството и интеграцията
(StMAS), както и чрез Федералната агенция по заетостта, Регионалната дирекция
в Байерн и ще се реализира до 31.08.2016 г.
Целта е да се създадат възможности в общия пазар на труда за ученици със
специални потребности в областта на интелектуалното развитие. На завършилите
професионално училище трябва да се посредничи за работни места със задължително социално осигуряване. Извършва се с помощта на специализираната интеграционна служба. Целева група са тези хора, които до момента са били заети в
предприятие за хора с увреждания (WfbM) и които най-вероятно със съответната
подкрепа биха могли да се утвърдят и на общия пазар на труда. За целта се обединяват специализираните интеграционни служби, помощните училища, Агенцията по
заетостта, както и обвързаните министерства, интеграционните служби, училищното ръководство, регион Байерн и предприятията за хора с увреждания.
Прилагат се две законово регламентирани мерки:
– мярка за професионално ориентиране – задълбочено професионално ориентиране и подготовка за избор на професия – ВОМ (§ 48 Кодекс за социално осигуряване ІІІ) и подкрепа за заетост (ВU, §38а Кодекс за социално осигуряване ІХ).
Мерките започват от XI клас в професионалното училище и са до една година след
приключване на училищното обучение;
– мярка по ръководство – ръководната група е причислена към министерствата
и включва представители на Агенцията по заетостта, на регион Байерн, училищното ръководство, Националното обединение на специализираните интеграционни
служби, предприятията за заетост на хора с увреждания, както и научни сътрудници. Специализираното ръководство е възложено на интеграционните служби в
Нюрнберг и ISB. В ръководството представители имат всички участващи институции и обсъждат практическите изисквания при практическото провеждане.
Мярка „Индивидуално професионално ориентиране“ цели изграждане
на целенасочени дейности и мерки, както и подходящи структури за сътрудничество в подкрепа на изцяло съобразена с индивидуалния живот на ученици с
тежки увреждания професионална ориентация (индивидуално професионално
ориентиране), които трябва да получат по-добри възможности, да придобият
съответно на личните интересите и способности професионално образование
и/или заетост на пазара на труда.
Лечебен център Lindenhof (HPZ, Heilpaedagogische Zentrum)
„Един път се създава от това, че по него се върви“
Стендал
Да го извървим заедно!
Училището в Линденхоф е помощен център, насочен към подпомагане на
хора за тяхното умствено (интелектуално) развитие, създаден от Lebenshilfe
Donau – Iller.
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Училището в Линденхоф се посещава от ученици от I до XII и клас. Всички ученици преминават задължителното 9-годишно образование – 4 г. основно
училище и 5 г. средно училище, като са последвани от 3 г. обучение в професионално направление. Занятията се провеждат в смесени класове, състоящи се от
8 до 12 ученици. Във всеки клас работи един учител с един помощник-учител.
По предметите немски език и математика се формират учебни групи със сходно
ниво на постиженията и капацитет на учениците.
В основата на възпитанието и преподаването на децата са техният индивидуален практически опит и потребности, като обучението е организирано,
така че на всеки ученик да може да се предостави походящо предложение за
обучение – въз основа на официалната учебна програма учителите създават
подходящо предложение за класа, а плановете за подкрепа ги допълват.
Учениците със специални потребности съответно правят по-дълго и интензивно упражнения по дадена тема и получават специална помощ, за да
разберат съдържанието и контекста.
Училището в Линденхоф подпомага децата и младежите за развитие на цялостната им личност, да организират своя живот, така че да могат да участват
в обществения живот – успоредно с предмети като немски език и математика
се преподават също и дисциплини като възприятия и движение, личност и
социални взаимоотношения, самообслужване, както и предмети като религия,
етика, изкуства, музика и спорт.
Тъй като комуникацията е предизвикателство за много ученици, в училището се използват жестомимика и визуализация, които са част от системата на
преподаване в училище. Екипът от сътрудници за един клас се състои от:
– учителски съвет на служба в помощно училище;
– учители специалисти по лечебна педагогика и преподаватели по учебните предмети;
– грижещите се за тях и млади хора на практика или на социални доброволни начала за срок от 1 г.
Принципите за планиране на преподаването са:27)
– обучението съответства на степента на развитие;
– обучението подпомага активността (капацитета);
– обучението дава възможност за придобиване на нов опит на база съществуващи способности;
– обемът на подкрепата се обсъжда с родителите или настойниците;
– учениците не получават оценки, а удостоверения със словесни оценки.
Акценти в основното образование са:
– изграждане на стереотип на поведение в училище и на работа;
– придобиване на знания в четенето и писането;
– работа с количества и числа;
– дискусии по теми, съобразно възрастта.
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Акценти в средното образование:
– допълване и разширяване на съществуващи знания, умения и способности във всички области на обучение;
– младежки теми като физически промени, отношение към младежи на
същата възраст, преодоляване на конфликти;
– повишаване на личната отговорност.
Съществуват занимални за социално-педагогическа дейност, които са оптимално допълнение към училището.
Задачата на професионалното училище е да подготви учениците за живота
като възрастни. Младите възрастни трябва да могат да организират фазите на
живота възможно най-отговорно и самоуверено и да узреят за изискванията
на живота – съдържанието, принципите и организацията на обучението на
професионалното образование целят да изпълнят това поръчение по време на
посещението в училище от X до XII клас.
Съдържанието на учебния план на професионалното образование
включва:
– личност и социални контакти;
– мобилност (влак, автобус);
– бит;
– работа и професия;
– общественост (организации и служби);
– свободно време (планиране и възможности).
Принципи на професионалното образование са:
– насърчаване на самоопределянето и самостоятелните действия;
– ориентиране към редовното обучение на възрастни с подходящи за възрастта методи и съдържание;
– насърчаване към ключови компетентности (надеждност, точност и т.н);
– събиране и използване на практически опит;
– силна практическа насоченост чрез ориентиране към проекти планове;
– прилагане на наученото в областта на овладените културни и технически
способности.
Акценти на обучението:
– на преден план стоят предложения, касаещи класа;
– работни групи в организацията (зони за практическа работа);
– групи по интереси (ученически обединения, спортни групи и др.);
– преподаване в клас;
– тренировки за ежедневието;
– ученическа фирма28);
– фирмени посещения;
– стажове в заводи и предприятия;
– екскурзии и пътувания с учебна цел.
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Професионалното училище e мост от училището към професионалния свят
– неговата задача е да подготвя за професионалния живот и за самостоятелен и
ориентиран към реалността избор на бъдещо работно място. Ключово значение
имат практческият опит в работните процеси и конфронтацията с производствените изисквания, ориентирането в професионалната реалност и планирането на
пътя в трудовия свят.
Работни проекти, фирмена осведоменост, дни с практическа работа и производствена практика са формите на обучение, чрез които учениците се справят с различни практически задачи и придобиват знания в различни работни и професионални
направления. Веднъж седмично младежите се срещат с ученици от общинското
училище по икономика „WiSS“ в Зенеден за общи, съвместни начинания, като професионалното училище си партнира с Montfort (Bretagne) във Frankreich, с младши
икономисти Улм, със специализирани услуги за интегриране (Integrationsfachdienst),
Агенция по заетостта, Централна амбулаторна област на професионално образование (Zentraler Ambulanter Berufsbildungsbereich) и предприятия Donau-Iller.
От април 2009 г. училището в Lindenhof разполага със собствено жилище за
обучение. Основна задача на професионалното училище е и подготовката на младежите за живота като възрастни – така, крайната цел е възможно най-широкото
участие в обществения живот. Въпросът, който се поставя на младежите (най-вече на отделящите се от семейството), е: „Къде ще живеете?“. Именно жилищното
обучение изисква тези умения да се придобиват в естествена среда, като целта е
като възрастни да живеят колкото може по-самостоятелно и независимо с толкова
помощ, колкото е необходима. Жилищното обучение дава възможност на младите
хора да се научат да оценяват по-добре своите собствени способности и да развиват бъдещите перспективи. Винаги важи мотото „Толкова независимост, колкото е
възможно, подкрепа – колкото е необходима“.
Екипът от сътрудници включва съветници в специалните образователни услуги, учители за деца със специални потребности, учители специалисти, майстори в
предприятия и санитар (болногледач), а многобройните специализирани услуги са
насочени към деца, младежи и частично към родителите. Интердисциплинарната
ранна подкрепа на детството и занималните за лечебната (специална) педагогика
успоредно с ерготерапията, логопедията и психотерапията предлагат психологически и социално-психологически услуги. Ранната помощ в детските градини се
реализира от специалист лечебен педагог.
Специализираните услуги включват: 29)
– специално-педагогически услуги;
– психологически услуги;
– социално-педагогически услуги;
– физиотерапия;
– ерготерапия – насърчава децата и младежите, които имат проблеми в областите дееспособност, самостоятелност, концентрация, равновесие, координация, обща
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и фина моторика, както и социално поведение. Методите, които използва, са: базална стимулация, психомоторика, сензомоторна интеграционна терапия и техники за
самопомощ (дейности в ежедневието). Насочена е към:
– компетентност на действията с оглед на игрови и изискващи ситуации;
– компетентност в ежедневието с оглед независимостта;
– сензомоторна функционална компетентност;
– координация, възприятие, възприемане на тяло и пространство;
– когнитивни функции (например стратегии за решаване на проблеми);
– внимание и концентрация;
– социално-емоционални умения, мотивация, умение за взаимодействие;
– действия на изразяване и подготовка за комуникиране;
– компенсаторни техники и заместващи функции;
– организиране на обкръжението;
– координация и извършване на движенията;
– намаляване на страха и агресията.
И заради идеите за приобщаване в рамките на амбулаторна помощ за приобщаване се регламентира законовото право на децата и младежите с повишена необходимост от обслужване да подадат молба за лично придружаване или съпровождане
до училище – целева група са деца или млади хора, на които поради ограничения,
обусловени от увреждането, се оказва индивидуална подкрепа, насочена към индивидуалните нужди на ученика, за всички форми на обучение.
Училищното, съответно личното придружаване, може да обхваща само
част или цялото обучение. Разходите се поемат от област Schwaben или Служба за работа с младежи, определяйки брой часове. Използва се подходящ за
всяко дете/младеж придружител, чиято квалификация зависи от индивидуалната потребност от помощ. Задачите и целите са:
– напътствия и насърчаване на самостоятелността;
– придружаване в практически житейски дейности (хранене, преобличане,
тоалет);
– помощ при ориентиране в сградата на училището;
– подкрепа в кризисни ситуации;
– насърчаване и организиране на социалните контакти;
– обгрижване в областта на свободното време в училище (междучасия,
екскурзии, лагери);
– помощ в прилагането на учебното съдържание (четене, водене на записки).
Услугите са:
– консултиране на родители;
– помощ при подаване на молбата;
– подбор и назначаване на подходящ сътрудник;
– ръководене и координация;
– дискусии на екипа, обучения и квалификации;
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– тясно сътрудничество с училища и с платците на разходите;
– помощ при създаване и реализиране на план за подкрепа.
В заключение, липсата не само на синергия между нивата на синергия в
представения модел, но и отделни елементи в тях предполага воля за тяхното
създаване и реанимиране, ако целта е постигане на (някакво) синергетично
личностно ниво, макар и БЕЗ ПОВИШЕН ЕФЕКТ. Реанимирането може да
се реализира както чрез обучение, информиране по посока ПОК, така и чрез
адаптиране на ефективни практики и модели.
На този етап ангажираните специалисти и организации в България имат два
(с известен резултат) изхода: (изтощителна) „борба“ (с надежда, ентусизъм и за
да задържат бента от домино реакцията с обратен знак), или (спасително) „бягство“ (в друга система). Професионалната реализация на младежите с увреждане е невъзможна както поради цялостното икономическо състояние на държавата, така и поради липса на система, политики и ангажирани работодатели.
БЕЛЕЖКИ
1. Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания.
2. Закон за народната просвета и Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението
на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания.
3. Теория, описана от Мартин Селигман и доразвита от Лин Абрамсън.
4. Няма разширено определение за увреждане. Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания (UNCRPD или Конвенция на ООН) използва открито
определение, което гласи, че (Член 1) лицата с увреждане включват онези, които имат дългосрочни физически, умствени, интелектуални или сензорни недостатъци, които във взаимодействие с различни препятствия могат да попречат
на пълното им и ефективно участие в обществото наравно с другите.
5. Преди години трябваше да се измисли термин, който да замени „глухи“. Оказа се, че
самите хора с увреден слух говорят за себе си като за глухи, за тях това не е обидно –
да, те не чуват. В този смисъл – увреждането е факт, независимо дали е физическо, или
ментално. И то по-добре замества старото „сакат“, „кьопав“ или „халипав“. Именно
промяната в отношението би довела до промяна в (общоприетото) адресиране.
6. Илюстрация тук е примерът, който дава Ф. Долто за дете, спокойно назоваващо
своята тризомия 21. Виж Долто, Ф. (2006). Всичко е език. София, с. 110.
7. Речник на чуждите думи в българския език (1978). София.
8. Речник на думите в българския език – http://rechnik.info/синергия
9. Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на страните членки за насърчаване политиките, системите и практиките в областта на ориентирането през целия живот в Европа, 2004.
10. В: Закон за младежта, изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г. (Допълнителни разпоредби).
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11. Познат е още и кръстът на освещението – малък гръцки кръст, поставян в кръг,
разположен на височина 2,5 метра от земята върху вътрешните и външните стени
на църквата, където имало общо 24 кръста – по три кръста се нанасяли с червена
боя върху всяка стена вътре в църквата и по три се изобразявали в барелефи върху външните стени. Над кръстовете се закрепвали светилници (12 горящи свещи вътре в църквата символизирали 12-те апостоли, които носели светлината на
християнството). Тези кръстове, символи на Христос, били призвани да отблъснат дявола и неговите демони и били важен атрибут на церемонията на освещаване: свещеникът се изкачвал по стълбата, потапял палеца си в свещеното масло,
помазвал кръста, а след това под кръста размахвал кадилницата. Въпросът по
отношение на модела е: „Осветено ли е начинанието на всеки, който работи на
следващите две нива?“. Интересна тук е двузначността на думата осветен.
12. Разпространяващо се по верига определено явление под действието на някакъв
фактор, който влияе на първия елемент от веригата.
13. Боромеевият възел е древен символ, използван в герба на аристократичната
фамилия Боромео, Северна Италия. През Средновековието се използва и като
символ на Светата Троица. Той е възел от три (или повече) взаимопреплетени
пръстена, които се разпадат, когато една от връзките е прекъсната. Ж. Лакан използва тази отделна „матема“, за да говори както за преплетената структура на
симптома, така и за взаимосвързаните области на Символичното, Въображаемото и Реалното (Виж: Вание, А. (2000). Лакан. София, с. 76 – 80).
14. Наличие на система от организации и услуги на различни нива и с насока
ПОК.
15. Съществуването на медикопсихосоциални, медикопедагогически и психопедагогически организации, в които ролята на психоаналитика е значима.
16. Тази част е резултат и от специализацията на автора през последните 4 г., а практиката в Интеграционен център за церебрална парализа (ICP), Мюнхен, е представена
в: Богданова, М. (2012). Професионално ориентиране и консултиране за деца със
специфични потребности. Или приказката за грозното пате и черния лебед. София.
17. За да се защитят интересите на служителите в ежедневието на предприятието,
съществува техен съвет.
18. От немски ез. „помощ в живота“.
19. Постепенно инициативата се разпространява в цяла Германия; в Улм идеята се
подема от Инге Айхер Шол – ръководител на вечерно училище, и още 7 други
съоснователи, изградили работна група за създаване на местна институция в
Улм „Lebenshilfe за интелектуално увреденото дете“.
20. Lebenshilfe Donau-Iler – http://www.lebenshilfe-donau-iller.de/index.php?id=12&L
=0&font=&contrast=-1
21. Пак там, Lebenshilfe Donau-Iler – http://www.lebenshilfe-donau-iller.de/index.
php?id=87
22. Lebenshilfe Donau-Iller - http://www.lebenshilfe-donau-iller.de/index.php?id=86
23. Предприятията в Бьофинген предлагат на хора с най-различни психични разстройства възможност за постъпване (връщане) на работа в защитена среда и
по-гъвкаво организирана форма.
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24. Център за семейството и социалните въпроси в Bayern (създаден на 1. 08. 2005 г.
като част от административна реформа) е централен държавен орган със седалище в Байройт и регионални офиси в Аугсбург, Байройт, Ландсхут, Мюнхен, Нюрнберг, Регенсбург и Вюрцбург. ZBFS центърът е подчинен на Държавното министерство на труда и социалните въпроси, семейството и интеграцията в Байерн.
25. Integrationsfachdienst Schwaben – http://www.ifd-schwaben.de/wie-arbeitet-der-ifd.html
26. Пак там, http://www.ifd-schwaben.de/weitere-projekte.html
27. Lindenhofschule – http://www.hpz-senden.de/
28. Реализират се според особеностите на децата и се развиват през годинити. Например в ICP Мюнхен ученическата фирма симулира издателство с печатница.
29. Деца, подготвящи се за училищни инстутиции или за училището в Линдехоф,
могат да се възползват от специализираните услуги само ако посещават занималнята за специална педагогика.
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ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НЕГАТИВНАТА
ИГРАЧКА И ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНОТО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ В ПРЕДСТАВИТЕ
НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Иван Миленски

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца

Резюме. Проучени са негативните играчки според детските представи
за тях. Резултатите от изследването насочват към изясняване на причините
за отрицателното отношение на децата към негативните играчки. Формулирани са основните познавателни стратегии за преодоляване на негативното
отношение на децата към играчките, които не харесват. Създадени са научни
критерии за психолого-педагогическа експертиза и подбор на играчки според
детските оценки за тях.
Keywords: negative toy, choice of a negative toy, reasons for the choice of a negative
toy, cognitive strategies, and criteria for psychological-educational expertise

Играта и играчките са важна част от съдържанието на детските светове,
които изграждат и развиват съвременните деца. Педагогиката и психологията
изследват детската играчка с цел да се установи отношението на децата към
нея, да се формират и реализират творческите способности, да се разкрият
възможностите на играчките за интелектуално познавателното, социалното и
личностното развитие на детето.
Съвременните тенденции в производството на играчки се характеризират
с монополизация, глобализация, технологизация и свръхпроизводство на пазара на детски играчки. В момента 3% от фирмите за играчки произвеждат
75% от играчките („Хасбро“, „Лего“, „Мател“, „Плеймобил“, „Равенсбургер“
и др.). Глобализацията в търговията с играчки води до уеднаквяване на асортимента във всички страни, независимо от тяхното икономическо развитие.
Свръхпроизводството на играчки е с редица негативни последици: фалит на
по-малките фирми за играчки, приоритетно разпространение на евтини, но
некачествени и опасни за здравето азиатски играчки, изобилие от играчки в
стаята на детето, голяма част от които са излишни и не се обиграват, а служат
за украса и развлечение.
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Ориентирането в този комерсиализиран свят от играчки е сериозно затруднено както за родителите, така и за децата. В тази връзка възниква естествена необходимост от осъществяване на квалифицирана психолого-педагогическа експертиза и създаване на критерии за определяне на хубавата
играчка. Изборът и покупката на детски играчки в повечето случаи се извършва стихийно от родителите, като развиващият потенциал на играчката
не се отчита от тях. Разчита се изцяло на приложената анотация, в която
производителят се задоволява с описание на санитарно-хигиенните изисквания към играчката.
Съвременната експертиза и критерии за оценка на качеството на играчките
обаче е необходимо да включват и детската оценка за нея. Гледната точка на детето за играчките е пряко свързана с оценката за хубавата и негативната играчка. Детската представа за негативната играчка досега не е изследвана, а такова
проучване е особено важно за получаване на данни за изясняване на реалното
влияние на играчката чрез съпоставяне на представите на децата с мненията на
възрастните. Според В. Абраменкова подобно проучване „може би е ключ към
научна програма за подбор на играчки“ (Абраменкова, 2005: 108). Изследването
на детската гледна точка при оценката на негативната играчка е необходимо, защото независимо от създадените критерии и показатели за оценка на хубавата
играчка, те или не се прилагат от производителите, или пък самото мнение на
детето за играчката не се отчита. В този аспект е необходимо да си припомним
идеята на Л. Виготски за обучението на децата в предучилищна възраст. Изработването на програма за обучение и възпитание е задача на психолога и педагога, но в процеса на внедряване на програмата в педагогическата практика
детето си изработва своя програма за обучение и възпитание, която следва и
усвоява в педагогическия процес.
Следователно при разработката на критерии за хубава или негативна играчка водеща роля и значение имат възрастните (психолози, педагози, дизайнери, изкуствоведи и др.), но в реалния процес на избор и игра с играчки
приоритетната роля и значение на детската оценка за играчката не подлежи
на съмнение.
Изследванията на детските представи за негативната играчка дават информация за възприемането и оценката на картината за света през погледа на самите деца.
В исторически план съществуват класификации на детските играчки, които оказват негативно влияние на психическото развитие. В началото на XX в.
В. Малахиев-Мирович ги разделя на пет категории: скучни, глупави, мъртви, пошли, безнравствени (Степанова, Вайнер & Чутко, 2003: 17 – 18). Към
скучните играчки той отнася механичните играчки, които предизвикват само
кратко удивление у децата, колекционерските кукли и играчките-скулптури,
които са застинали само в една поза. Глупави играчки са скачащ бръмбар с
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грозно лице и страшните маски, които внасят страх и дисхармония у детската
душа. Пошлите играчки са представени от различни грозни и същевременно
комични, вулгарни копия на хора и животни, които влияят негативно при формиране на естетически вкус у детето, но не създават условия за човешко отношение към грозотата. Към „безнравствените“ играчки се включват предмети
за военни действия, които подтикват към агресия и желание за разрушаване.
Актуално звучи заключението на автора на тази класификация: „Всяка много
скъпа, твърде разкошна играчка носи в себе си отпечатъка на свойствата на
всички изброени категории. Тя неизбежно ще бъде скучна..., оттук и глупава.
Поставена зад стъклото на шкафа за играчки, тя става мъртва“ (Степанова,
Вайнер & Чутко, 2003: 18).
В. Абраменкова подробно изследва негативните качества на съвременните играчки и стига до обоснованото заключение, че повечето от тях са антииграчки. Според нея антииграчката не е просто лоша играчка – с некачествена изработка, с остри краища, дребни детайли и с неестетични цветове.
Много по-важно е, че антииграчката „може да причини вреда на нормалното физическо, психическо и нравствено-духовното развитие“ (Абраменкова,
2005: 107).
В нашето изследване употребата на термина „негативна играчка“ е свързано с изследване на характерните є особености чрез детските представи и
оценки за нея. Същевременно негативната играчка обхваща отрицателното
отношение на децата към играчките, които не харесват, и вредните последици
за психическото и личностното развитие на детето.
Как децата се ориентират в огромния пазар от детски играчки и кои от
тях не харесват? Кои са основните причини за отрицателното отношение към
негативните играчки? Кои са основните познавателни стратегии за преодоляване на негативното отношение към играчките? Възможно ли е да се създадат
научни критерии за подбор на играчки според детските оценки за тях?
За да се отговори на тези въпроси, проведохме изследване.
Цел на изследването: да се изследват характерните особености на негативната играчка в детските представи и да се изяснят основните познавателни
стратегии за преодоляване на отрицателното отношение към нея.
Задачи:
1. Да се проучат разновидностите на негативните играчки, към които децата проявяват отрицателно отношение.
2. Да се разкрият основните причини за отрицателното отношение на децата към негативните играчки.
3. Да се формулират основните познавателни стратегии за преодоляване на
негативното отношение на децата към играчките, които не харесват.
4. Да се създадат общи научни критерии за психолого-педагогическа експертиза и подбор на играчки според детските оценки за тях.
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За решаване на тези основни задачи се използват следните изследователски методи: разказ на децата, беседа, проучване на резултатите от дейността
на децата.
Методиката на провеждане на изследването включва следните процедури:
1. Предложение към детето да покаже играчката, която не му харесва, и да
разкаже за нея.
2. Провеждане на беседа: Защо тази играчка не ти харесва? Какво в играчката не ти харесва? Какво трябва да се промени в играчката, за да почне да ти
харесва? (Волков & Волкова, 2008).
3. Проучване на резултатите от изобразителната дейност на децата: примерна тема за рисуване: „Нарисувай тази играчка, която не ти харесва, и всичко, свързано с нея!“.
В изследването участваха 111 деца (60 момичета и 51 момчета) на възраст
3 – 7 г. от детски градини в София, Пловдив, Враца, Перник, Пазарджик, Гоце
Делчев, Чипровци, Роман, Силистра, Монтана, Елин Пелин, Сливница. В проучването ценна помощ оказаха студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ –
ФНПП, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца, на които изказвам
сърдечната си благодарност.
Резултати от изследването
Какво показа изследването на избора на негативни играчки? Той е в широк
диапазон и включва всички видове играчки, без да има ясно изразени приоритети. Най-често децата избират различни видове кукли, които не харесват –
кукла-бебе, парцалена кукла, традиционна кукла, кукла „Барби“, кукла-клоун
(20% от децата).
Меките играчки се срещат по-рядко в избора на негативната играчка –
плюшени клоуни, мечета, акули, вълци, гумена змия.
Медийните играчки са на трето място в класацията за избор на негативна
играчка – смърфове, чудовища „Тютанс“, пират „Барбароса“, Бакугани, кукла
„Monster high“.
Следват транспортните играчки – коли, камиони, лодки, хеликоптери, пожарна; интерактивните играчки (предимно кукли, извънземни, скачащи маймунки, понита, пеещ заек „Би“); спортните играчки – футболни и баскетболни топки, велосипеди; конструктивните играчки – традиционен конструктор,
конструктор „Лего“; дидактичните играчки – пъзел, кубче на „Рубик“; игровите материали – дъска за рисуване, магнитна дъска с букви и цифри за четене
и смятане, книга-игра, детска пързалка.
В това многообразие от играчки водеща е тенденцията, че детската оценка
за негативната играчка обхваща и редица съвременни играчки: кукли „Барби“
и „Monster high“, интерактивни играчки (интерактивни кукли, животни, роботи); меки играчки и медийни играчки.
363

Иван Миленски

Приоритетният избор на куклите се мотивира от децата с най-различни
причини: едни от тях предизвикват страх със своя външен вид – кукла-клоун,
грозна кукла, парцалена кукла, кукла-вещица, други не отговарят на възрастта
и пола на детето – кукла-бебе, а трети са мръсни и повредени – пластмасови
кукли и парцалени кукли. Някои деца имат забележки към размера (големината) на куклите – „Защото са малки. Да станат по-големи!“ (Вероника, 6,0), други
ги свързват с липса на умения за превъплъщение в определена професия – „Не
харесвам кукла за куклен театър, защото не обичам да съм артистка!“ (Петя,
6,6). Евтините кукли „Барби“ не се харесват от момичетата, защото не могат да
ги обличат и събличат, лесно се повреждат. Едно от децата – Мими (6,0) – не
харесва модерния вариант на кукла – „Барби“ – бременна „Барби“ (фиг. 1). Причината, която изтъква, е показателна – „Бебето не е хубаво, а когато го махна от
корема, остава дупка, която прави куклата много грозна!“.

Фигура 1. Рисунка на негативна
играчка – бременна кукла
„Барби“ (Мими, 6,0)
В конкретния случай естетическите качества на куклата са по-важни за
детето, отколкото предвиденото от възрастните сексуално съдържание. Отхвърлянето на бременната „Барби“ още един път показва, че натуралистичните играчки не се харесват от децата, защото формата и съдържанието на
играчката не са съчетани с нейната условност. Според Е. Фльорина реализмът
на играчката следва да се съчетава с известна условност, която подпомага да
се разкрие реалният образ (Флёрина, 1973). Ако това не е спазено, се изпада в
неоправдан натурализъм, който доминира над баланса между реализма и условността на образа в играчката и тя се превръща в антииграчка. Изобилието
от детайли и излишната натурализация на образа рязко намаляват възможностите за игрови действия, практически са бариера за появата и вариативното развитие на креативни сюжети, роли и игрови действия.
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Някои от меките играчки не се харесват от децата, защото предизвикват
страх – играчка-акула, играчка-вълк, играчка-змия, играчка-мече, играчкапаяк. Страхът се мотивира по различен начин и има различни източници:
а) страх от реалното животно („Страх ме е от паяци! Не ми харесва неговият
цвят – черно и зелено“ – Андреа (5,0); „Защото прилича на истинско куче, а те
са лоши!“ – Халиме (7,0); „Защото, когато погледна змията, е много реална.
Да не е толкова реална!“ – Петър (4,0); б) индуциран страх от възрастните
(за плюшена играчка – мече: „Мама ми казва, че ще ме изяде!“ – Никол (3,0);
„Не харесвам парцалената си кукла, защото, като не искам да спя, ме плашат
с нея!“ – Ванеса (6,0); в) източник на страха е анимационен филм (за плюшена играчка-акула: „Защото е лоша, яде хора и ме е страх от нея!“ – Емил,
(4,0.). Меките играчки не се харесват от някои деца, защото искат да бъдат с
интерактивни функции: „Искам плюшеният заек да танцува и да свети като
плюшеното куче „Бъки“!“ – Милена (5,2).
Докато страхът от животни е типичен за децата от предучилищна възраст, то индуцираният от родителите е особено опасен, защото вместо да
ги предпазват от страхове, възрастните са главни инициатори за тяхното
развитие. Следователно е необходима промяна във взаимоотношенията на
семейството и възпитателната тактика на родителите, за да се неутрализират причините за появата на тези страхове, отразени в избора на негативна
играчка от децата.
Интерактивните играчки са едни от най-привлекателните за децата. При
самостоятелен избор на играчка около 2/3 от тях предпочитат позната интерактивна играчка, с която играят кратковременно. Независимо от тяхната привлекателност и доминиране на пазара за детски играчки ограничена част от
децата избраха интерактивна играчка, която не харесват (интерактивна играчка-маймуна: „Тя скача постоянно, а това ме дразни! За да почне да ми харесва,
трябва да є сложим пръчка и да закачим на нея въже. Така маймуната ще
спре да скача и само ще се люлее.“ – Анна (6,0.); интерактивна играчка-кукла:
„Не я харесвам, защото може само да пее! За да ми хареса куклата, трябва
да почне да ходи сама!“ – Елица (7,0); интерактивна кукла: „Не обичам пеещи кукли! Много са шумни и много плачат!“ – Габриела (6,0); интерактивен
робот: „Само пее и свети! Искам да се движи, да стреля и да говори, а не да
пее!“ – Антъни (6,9). Повечето от тях посочват като причина за своя избор минималната функционалност на играчката (1 – 2 функции). Трансформирането
на негативната интерактивна играчка в позитивна става чрез увеличаване на
функциите и включване на нови – не по-малко от 4 – 5 функции. Това не е изненада, защото в играта с интерактивни играчки децата използват с приоритет
възможностите за самостоятелно включване на играчка, което активира множество функции – ходене, пеене, скачане, говорене, танцуване и др., а това
свежда игровите действия на децата до стереотипни манипулации.
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Познавателният интерес към техническите и функционалните възможности
на интерактивната играчка обаче не стимулира използването на други начини за
игрово взаимодействие освен зададените във вградения механизъм. Не се забелязват и опити за създаване на въображаема ситуация и свързаните с нея въображаемо игрово пространство, влизането в роли, игрово общуване с играчката.
Интерактивната играчка по своята същност е самодостатъчен предмет,
който забавлява, предизвиква любопитство, удивление и възхищение. Тази
играчка обаче не стимулира използването на други играчки и играчки-заместители, не развива фантазията и психическото развитие, които са ограничени
от еднообразните фиксирани движения и звуци. Парадоксален факт е, че интерактивната играчка започва да проявява своите развиващи функции, свързани с изграждане на сюжет, появата на роли и формулирането на правила,
само в случаите на участие на възрастния и при изключване на вградения
механизъм. В този аспект особено актуален е въпросът за осъществяване на
квалифицирана психолого-педагогическа експертиза на играчките, която има
комплексен характер относно качеството и развиващите функции на интерактивните играчки.
Изследването показва основните причини за избор на негативна играчка в
предучилищна възраст.
На първо място сред причините за негативен избор на играчка е страхът
от нея – 22% от изследваните деца мотивират своя избор на негативна играчка
по този начин.
На второ място са две причини за избор на негативна играчка: полово ролевата диференциация при избора и липсата на игрова динамика в играчката
(реална подвижност на частите, допълнителни игрови атрибути, механизъм,
който привежда играчката в движение, използване на различни материали в
играчката), с еднакъв резултат – по 14% от децата.
На трето място сред посочените причини е повредената, стара, скъсана
играчка – 10%.
На четвърто място е липсата на практически умения за игра с играчката
– 9%.
На пето място е посочена необходимостта от монтаж на допълнителни
компютърни игри в лаптопи, смартфони, таблети и плейстейшъни – 8%.
На шесто място 6% от децата не харесват цвета на играчката.
На седмо място 4% от децата посочват, че не харесват определена играчка,
защото е предназначена за по-малки деца.
Накрая в класацията на причините за избор на негативна играчка са посочени: желание за игра с играчки, предназначени за другия пол (3%, проявява
се само при момичета); не харесват формата и големината на играчката – по
3% от децата. 4% от децата отказват да посочат причини за своя избор на негативна играчка (фиг. 2).
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Разпределението на причините за избор на негативна играчка показва, че
най-често децата посочват страха от играчката. Формите, в които се проявява
„страшната“ играчка, са твърде разнообразни:
а) страх от предмети – играчка-барбекю: „Като натиснах копчето и изскача
храната отгоре, това ме плаши!“ (Виктор – 5,0);

Фигура 2. Разпределение на причините за избор на негативна играчка
б) страх от животни и насекоми (играчки – акула, куче, вълк, змия, кон,
паяк);
в) страх от клоуни (Преслава, 7,0: „Не ми харесват клоуни, защото са много
шарени и това ме плаши!“; Борил, 7,3: „Много е цветен. Перуката и големите
му обувки са страшни!“; Милена, 6,0: „Изглежда твърде страшен и сериозен!“
и др.) (фиг. 3).
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Фигура 3. Рисунка на негативна
играчка-клоун (Преслава, 7,0)
г) страх от играчки, които изобразяват герои от детската субкултура: персонажи от книги, герои от филми и образни играчки (чудовището „Тютанс“
от едноименния анимационен филм, куклите „Monster high“ и книгите за тях,
кукла-вещица от бранда „Братц“, повлияна от вампирски сериал – Мая, 3,6:
„Страх ме е от куклата-вещица, която яде деца и прави супа от тях!“); д) страх
от играчки, провокиран от родителите (страх от магнитна дъска с букви и цифри – страх от училище, плюшена играчка-мече – страх от унищожение; парцалена кукла – страх от наказание и тъмнина); е) страх от спортни играчки:
играчка-топка – Янислав, 7,0: „Защото много пъти са ме удряли в лицето и не
мога да ритам с приятели, понеже ме е страх, и те не искат да играят с мен!“;
играчка-прашка, Георги, 6,6: „Защото, като си играхме с един приятел, той ме
удари с топче в челото!“; ж) страх от резки шумове и звуци (играчка-балон,
Надя, 5,0: „Защото ме е страх от звука, когато се пукат. Да се спука балонът
пред лицето ми!“); з) страх от огън (играчка-пожарна, Петър, 5,5: „Не харесвам пожарната, защото видях как не можа да изгаси огъня в къщата“).
Различните страхове от негативни играчки могат да се анализират в няколко аспекта. Както е известно, съществуват два вида страхове: невротични страхове и възрастови страхове (Захаров, 2006). Невротичният страх се
различава от възрастовия по това, че може да се появи по-рано или по-късно
от възрастовия страх, но продължава по-дълго време (страх от вещици, чудовища, от приказки, анимационни и игрални филми; страх от наказание на
родителите, страх от училище). Изборът на негативни играчки, които предизвикват невротични страхове у децата, има по-дълготрайно влияние и по-изразен афективен заряд, който блокира процеса на самопознание и творческо
развитие на детската личност.
Същевременно играта с негативни играчки, които предизвикват страхове,
може да има и терапевтични функции, защото притежава черти, които я правят много подходяща за лечение: играта с негативни „страшни“ играчки води
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към несъзнателното у детето; децата могат чрез играта с негативни играчки
да представят страховете си по нов начин, чрез нови решения, чрез достигане
до нови прозрения за себе си, до реакции на околните по друг начин, отколкото досега; в играта с негативни играчки децата се чувстват в безопасност
и по-малко се страхуват, че може да им се случи нещо лошо; терапията се
осъществява чрез свободна игра и направлявана игра с негативни играчки и
други материали.
Изследването показва, че при момичетата се констатират повече страхове
от негативни играчки, отколкото при момчетата. Средният брой страхове
при момчетата е 7, а при момичетата – 9. Тези цифри следва да се интерпретират като възрастова особеност на развитието, а не като патология. За
позитивното развитие на детето е важно не толкова количеството на страховете от негативните играчки, а тяхното влияние за формиране на личността.
Специалистите в тази област посочват, че когато индексът на страховете е
повече от 15, може да се тълкува като сериозна бариера в процеса на формиране на детската личност.
На второ място са две причини за избор на негативна играчка – полово
ролева диференциация на избора и липса на игрова динамика в играчката с
еднакъв резултат – 14%.
Разграничението от играчката по пол и роля в играта е много често регистрирано в изследването. Обикновено момчетата не харесват куклите,
„защото са за момичета“, а момичетата избират транспортните средства за
негативни играчки, като ги определят за „момчешки играчки“. Очевидно,
това е израз на потребността на децата от средна и горна предучилищна
възраст за полова самоидентификация. (Кристина, 6,0: „Не обичам коли,
защото те са за момчета!“; Кристиян, 6,5: „Не харесвам куклата, защото
има рокля, а аз не ги обичам!“; Георги, 6,5: „Куклата е момичешка играчка,
има дълги коси и момичешко лице, слага си на устните червило!“). Желанието за самоопределение по пол е свързано не само с избора на играчка,
но се съчетава с избор на цвят, който действа като силен полов идентификатор (розов цвят – за момичета; синьо-зелена част от спектъра – за
момчета).
Съществена характеристика на детския избор на негативна играчка е
липсата на игрова динамика. Изборът на куклата е мотивиран с липсата на
реална подвижност на частите – подвижност на ръцете, краката, тялото, главата. Реалната подвижност на отделните части на тялото се комбинира с
възможността от внасяне на допълнителни игрови атрибути – обличане и
събличане на дрехите на куклата. В куклата-войник реалната подвижност
на частите дава възможност за използване на оръжие, барабан, флаг и ски.
В играчката-хеликоптер пък децата монтират седалки и поставят фигуркапилот в хеликоптера (фиг. 4).
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Фигура 4. Рисунка на негативна играчка-хеликоптер
и нейното трансформиране в позитивна играчка
(Николай, 5,0)
Игровата динамика се изразява в издържаност на мащабите в играчката,
което позволява да се комбинират и обединяват различни играчки в общата
игрова тема; в механични или електронни устройства, чрез които играчката се
задвижва сама, издава звуци и думи; цветове в ярки, радостни тонове – жълт,
оранжев, червен.
Например Мартин (7,0) не харесва плюшена играчка-извънземно, защото ръцете и краката са много дълги. Ако това се промени, ще си играе с нея
(фиг. 5). Йоана (6,0) не харесва самолети и коли, защото не могат да влязат в
куклената къща. Браян (4,3) не харесва конструктора, защото трябва да е с поголеми части и да има повече фигурки за редене.

Фигура 5. Рисунка на негативна
мека играчка – извънземно с много
дълги крайници (Мартин, 7,0)
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Георги (5,6) пък не харесва колата, „защото трябва да може да се отварят
вратите, а гумите да се въртят. Трябва да е с дистанционно!“; Светлин (5,0)
не харесва влак с батерии, „защото се върти само в кръг и друго не може. Ако
има дистанционно, ще ми хареса, защото може да ходи навсякъде!“. Еднообразието на действията, статичността на играчката, липсата на полифункционалност в игровите действия с нея основателно се отбелязват от децата,
когато се аргументират защо една играчка не им харесва. За преодоляване на
тези недостатъци се активизира творческото мислене и въображение, което
е условие за обогатяване на играта с играчки чрез нови сюжети, ново игрово
съдържание, роли, игрови действия и правила.
Третото място сред причините за избор на негативна играчка е на счупената стара, скъсана и мръсна играчка (кукли „Барби“, парцалени кукли,
пластмасови кукли, транспортни играчки и др.). Интересен факт е, че нито
едно дете не предложи алтернативен вариант на тези играчки, свързан с
тяхната трансформация, с цел неутрализация на негативното отношение
към тях.
Липсата на практически умения за игра с играчката обхваща главно дидактични, конструктивни и спортни играчки – кубчето „Рубик“, пъзели, конструктор „Лего“, велосипеди, игра с футболна и баскетболна топка.
Сред причините за избор на негативна играчка са: цветът, формата и големината на играчката. Според резултатите от изследването цветът на играчката
е два пъти по-силен дразнител, отколкото формата и големината. Играчката с
много цветове плаши децата и ги отблъсква от нея (пример: играчка-клоун,
конструктор „Лего“ и др.). Същевременно еднотипните играчки, оцветени с
еднакъв цвят, не привличат децата и те ги определят като скучни (Генади, 6,0):
„Не харесвам смърфовете, защото всички са еднакви, а това ги прави скучни.
Ако всеки смърф е в различен цвят, ще бъдат интересни и забавни и ще ги
харесвам!“).
Известно е, че в условията на различни емоционални ситуации децата
предпочитат различни цветове, а отделните автори нямат единно мнение
относно техния избор. Според В. Ворсобин и В. Жидкин във всяка емоционална ситуация става промяна в избора не на един, а на цял комплекс от
цветове. В ситуация на радост се увеличава изборът на червен, оранжев и
жълт цвят, а в ситуация на страх намаляват червеният, синият, виолетовият и
се увеличават зеленият и сивият цвят (Ворсобин & Жидкин, 1980). Данните
на В. Ворсобин и В. Жидкин показват, че червеният цвят постоянно се избира от децата при преживяване на емоции на страх, както и на емоции на
радост.
Това означава, че изборът само на един червен цвят е недостатъчно специфичен. Следователно едно и също изменение на избора на цвят може да
отразява различни емоционални състояния на детето в зависимост от това в
371

Иван Миленски

състава на какво цветово съчетание (или части от спектъра) се оценява (Ворсобин & Жидкин, 1980: 123).
Независимо че тези изследвания не са свързани пряко с възприемането на
цвета и цветовите съчетания на играчките, могат да станат основа за бъдещи
изследвания на цвета на играчките. В нашето изследване се установи, че децата рисуват негативната играчка предимно в тъмни цветове – сиво, черно,
тъмносиньо, тъмнозелено, които не се използват поединично, а са цветово
съчетани в рисунката. Използването на тези цветове е мотивирано в голяма
част от случаите, от преживяването на различни видове детски страхове от
околния свят.
Някои от децата на 7-годишна възраст изпитват неудовлетвореност от играчки, които не са предназначени за тяхната възраст – мека играчка-жираф,
играчка-бебе. Стефани (7,0): „С жирафчето си съм играла като бебе. Не я
харесвам, защото е бебешка играчка, а аз съм голяма! Ако се включи в игра,
като „детска енциклопедия за животни“, ще я харесам!“. Желанието да стане по-скоро възрастен е възрастова особеност на децата в предучилищна
възраст, която намира своето решение чрез включването им в режисьорски,
сюжетно-ролеви и театрализирани игри. При някои деца обаче желанието
да станат големи се модифицира в парадоксална форма на отказ от игра с
играчки – Стефан (7,0): „Не си играя с играчки вече! Защото вече съм голям
и не ми е интересно. По-забавно е да си играя на таблета и на телефона,
отколкото да си играя като бебетата с играчки. Вече не харесвам никакви
играчки. Преди харесвах да карам колички „BMW“, а сега, като стана поголям, искам да карам истинска кола! Сега любим ми е таблетът, но това не
е играчка!“. Друга част от децата мотивират своя избор на негативна играчка
– куче, мече, котка, кукла, „защото не са на компютър“. Желанията на децата
да използват съвременни технологични устройства за игра изискват и съответен подбор на електронни игри, които са съобразени с техните възрастови
и индивидуални особености.
Изследването позволи да формулираме следните основни познавателни
стратегии за преодоляване на негативното отношение на децата към играчките, които не харесват. Първата от тях е стратегия на промяна на полово
ролевата принадлежност на играчката. Втората стратегия е комбинирана,
в която се включват смяната на полово ролевата принадлежност и цвета.
Третата стратегия е свързана с промяната на цветовете на играчката. Четвъртата е стратегия на трансформация в характерологичните особености
на играчката. Петата стратегия е за придобиване на нови познавателни и
практически умения за игра с негативната играчка. Шестата – стратегия на
промени в материалите и тежестта на играчката. Седмата – стратегия на
внасяне на агресия и конфликтни елементи. Осмата стратегия е насочена
към промени във формата, големината и звуците, които издава играчката.
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Деветата стратегия е монтиране на допълнителни механизми и елементи в
играчката. Накрая се регистрират деца, които не желаят да извършват промени в играчката.
Ще приведем примери, които илюстрират основните познавателни стратегии на децата за промяна на негативната играчка.
Пример № 1. Петър (6,0). „Не обичам кукли, но ако се облекат като войници, ще играя с тях!“ (стратегия на смяна на половата принадлежност на
играчката).
Пример № 2. Виктория (3,0). Играчката, която Виктория не харесва, е колата. Не я харесва, защото е момчешка играчка, а момичетата не си играят с
колички. Промяната, която ще направи в нея, е да я оцвети в розово, а в нея да
може да вози всичките си кукли „Барби“ и кучето „Тео“ (комбинирана стратегия на промяна на половата принадлежност и цвета на играчката).
Пример № 3. Габриела (4,0). Не харесва едно извънземно, защото е с жълт
цвят. Ако се оцвети с червен, лилав и син цвят, ще играе с него (стратегия на
смяна на цвета).
Пример № 4. Мая (3,0). Играчката, която не харесва, е кукла-вещица, която яде деца и прави супа от тях. За да започне да харесва куклата-вещица, тя
трябва да стане добра, красива и да не яде деца; Борислав (5,7). Не харесва
пирата „Барбароса“ от анимационния филм, който е гледал. Не му харесва,
защото при една от битките побеждава с лъжа. Ще го хареса, ако няма брада
и стане добър.

Фигура 6. Рисунка на медийна негативна играчка – пират „Барбароса“
(Борислав, 5,7)
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Силвия (7,3). Не харесва плюшените миньони – герои от анимационен
филм, защото нямат уста и не се усмихват. Ще им нарисува уста, за да се усмихнат, и тогава ще играе с тях (фиг. 7).

Фигура 7. Рисунка на медийна негативна
играчка – миньон (Силвия, 7,3)
Милена (6,0). Не харесва играчката-клоун, защото изглежда твърде страшен и сериозен. Може да играе с клоуна, ако стане по-добър и усмихнат (стратегия на трансформация в характерологичните качества на играчката).
Пример № 5. Георги (5,5). Не харесва кубчетата, защото не може да ги нареди правилно. Ако родителите му го научат да прави това, ще започне да играе с
тях. Петър (6,0). Не обича своя велосипед, защото не може да го кара сам. Ако
се научи да го кара без допълнителни колелца, ще му стане любим (стратегия на
придобиване на нови умствени и практически действия с играчката).
Пример № 6. Силвия (5,0). Не харесва своята парцалена кукла, защото
лесно се къса и не може да я облича. Ако куклата е изработена от силикон, с
подвижни крайници и глава, ще може да є сменя тоалета и с удоволствие ще
играе с нея. Петър (4,5). Не обича футболната топка, защото е много твърда.
Когато рита топката, го болят краката. Ако топката е изработена от по-лек
материал, ще играе с нея (стратегия на промени в материалите и тежестта
на играчката).
Пример № 7. Кристиян (5,0). Не харесва кукли, но „ако станат зомбита и
се виждат костите є, да няма месо, а само кости, да има едно око на крака и да
има резачка вместо ръка и нож вместо пръсти“, ще играе с тях. Владимир (5,0).
Не обича коли, затова ги преобразува в други предмети. Превръща ги в бомби
и в телефон на рейнджър. (Ясно се откроява влиянието на филмите „Трансфор374
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мърс“ и „Power rangers“ в изграждането на фантазните образи и предмети (стратегия на внасяне на агресия и конфликтни елементи в играчката).
Пример № 8. Борис (5,0). Не харесва играчката-хеликоптер, защото е малка. Ако стане по-голяма, ще има място и за пилот. Кирил (6,0). Не харесва
формата на пъзела. Иска да има и други форми – триъгълна, кръгла, квадратна. Петя (6,0). Не харесва куклата, която много силно плаче (стратегия на промяна във формата, големината и звуците на играчката).
Пример № 9. Светлин (5,0). Не харесва влак, който се движи по релси, но
е с батерии. Поради тази причина се върти само в кръг и е скучен. Предлага
да се въведе дистанционно управление, чрез което влакът да се движи навсякъде. Седем деца предлагат да се монтират нови електронни игри в техните
телефони, таблети и плейстейшъни. Даниел (5,0). Не харесва куклената къща,
но ако в нея кацне извънземно и я превземе, ще започне да играе с нея. Добри
(5,0). Той също не харесва построената с конструктивни елементи къща. Ако
до нея кацне хеликоптер, тя ще стане военна база. Тогава ще играе с нея (стратегия на монтиране на допълнителни механизми и елементи в играчката).
Изследването съдържа достатъчно данни за това как децата си представят
негативната играчка и начините за преодоляване на отрицателното отношение
към нея. В този аспект могат да се формулират общи критерии за психологопедагогическа експертиза на играчките според детските оценки за тях. В проучването се откроиха следните основни критерии за оценка на играчките:
– възможност чрез играчката децата да се включат в играта (откритост на
играчката);
– игрова динамика на играчката;
– етичните и естетическите качества на играчката;
– баланс в съчетанието на условност и реалистичност на играчката;
– включване на детето в конструиране и доработване на играчката;
– цвят на играчката;
– форма на играчката;
– големина на играчката;
– качество на материалите;
– терапевтични качества на играчката;
– съвременност на играчката (включване на новите технологии в играчката
и способност да отрази и предаде на децата типичните образци на съвременните начини и модели на социален живот);
– отчитане на детската оценка за играчката и нейната педагогизация в случаите, когато това се налага;
– безопасност на играчката;
– цена на играчката (във връзка с нейните игрови възможности и здравина);
– потенциална насоченост на играчката към обща, съвместна игра;
– връзка с културните традиции на народа.
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В заключение, изследването на характерните особености на негативната играчка в представите на децата от предучилищна възраст съдейства за изясняване на реалното влияние на играчката за психическото и личностното развитие.
Установяването на познавателни стратегии за преодоляване на негативното
отношение към играчките позволява да се формулират основни критерии за
психолого-педагогическа експертиза на играчките. Следователно това ще подпомогне процеса на сравнение между мнението на специалистите и представите на децата, а така се подобряват възможностите за корекция и адекватност в
изработването на научни програми за оценка и подбор на качествени играчки.
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SPECIFIC FEATURES OF THE NEGATIVE TOY
AND COGNITIVE STRATEGIES FOR OVERCOMING
OF THE NEGATIVE ATTITUDE TO IT
IN THE REPRESENTATIONS OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract. The so-called “negative toys” are studied with regard to the children’s
representations of them. The results of this study leads to clarifications of the reasons for
the negative children's attitude toward the negative toys. The basic cognitive strategies
for overcoming the negative attitudes of toys, that children do not like, are formulated.
The paper shows enumerated criteria of psychological-educational expertise and
evaluation, as well as choice of toys according to the child’s opinion.
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Abstract. In this paper we present in what way the teachers that are in the turn of midlife exist in the space of your own home (here household responsibilities, relationships
with children, with the husband, etc.) and as functioning it is being transferred to their
career, the commitment to it and relationships with students and teachers.
Keywords: teacher, daily life, interpersonal space, the turn of mid-life

Introduction to the Theoretical Context of Reflections
The discussion concerning the space of human life was originated by Florian Znaniecki.
He distinguished physical, geometrical, and social space (Znaniecki, 1938: 89 et seq.). To
differentiate the last one in a sociological sense, he proposed the term ‘spatial values’,
defining them as “occupied or empty places, spacious or small interiors, and, in counterpoint
to those, their ‘exteriors’; sites and surrounding areas, facilities and boundaries, measured
areas and immeasurable expanses, ‘sides’ (back and front, left and right, up and down),
‘cardinal directions’, remoteness, closeness, perspective, tracks and wilderness, etc.” (ibid.,
p.91). In his view, a man can never experience “a universal, objective, non-qualitative,
unchanging, unlimited and infinitely divisible space” (ibid. 90 – 91), because in his
experiences he is faced with “infinite spaces, varied in terms of quality, limited, indivisible,
changing, and, in addition, evaluated as positive or negative” (ibid.).
Space, therefore, is closely intertwined with the experience of a particular place and
at a particular place. This concept is related to Gaston Bachelard’s poetics of space. It can
be further clarified by reference to his phenomenological thought. He believes that people
think in space: in physical space, with reference to certain localization and location. Space
can be both the starting point and the destination. It can be related to stories, woven into
memories, surrounded by an aura; all this contributes to it being perceived as unique and
impossible to grasp in typical categories. There are public spaces, such as school, and
personal spaces, such as home. Each of them is located somewhere (Bachelard, 1976).
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Space is not merely “a piece of geography”. According to J. Bruner, spaces “allow”
some things, they “occur”, creating a dimension for taking action (Bruner, 1990: 12
– 16). Therefore, spaces can be considered directly, as a life space, an autobiography,
but also, as M. Mendel points out, as “the story of life, in which education plays a
significant role” (Mendel, 2006: 30).
According to Yi-Fu Tuan: “Space and place are ordinary words, defining common
experience (…) Place means safety, space – freedom: we are attached to the former and
miss the latter” (1987, p. 13). Thus, to quote M. Mendel, “space is open and associated
with freedom, whereas place is its closure; it is our own space, our light, touched and
marked with our presence, it is the home we love” (2006, p.10). We could say that space
is all that surrounds us, while place is the meaning that we give to “domesticated” space,
understood as our own. Yi-Fu Tuan emphasizes that space and place are intertwined with
each other. Things happen in particular space. Space is where those events occur, yet it
remains abstract and flexible. When we get acquainted with space and tame it, it turns into
a place: something familiar and close to us (Tuan, 1987). Space, therefore, is impersonal;
it is a neutral complex of events, objects and dimensions. Once it is given a meaning by a
man, it becomes a place, a dimension of human existence filled with a content.
Places have impact on people who occupy them. They are “a specific territory
which is like a boundary and, at the same time, a specific focal point”. They provide
various sensory experiences and a dimension in which to recognize one’s capabilities;
they are “a place where a basic spatial organization of social life occurs” (WentzelWinther, 2006: 138 – 139).
The subject of our consideration, i.e. home space (private sphere) and school space
(public sphere), understood as meaningful places to people who give them their own
meanings, should be situated in the sociological category of everyday life.
Dividing social life into private and public spheres allows the operarationalization of
both by indicating various aspects of social life present in each (Zwiernik, 2006: 171).
Physical space of private life includes a house or a flat; as for public life, this would
be a country and its institutions, including school. As J. Zwiernik points out, “In their
private life, people are entitled to autonomous activity, which is not subject to external
control; public life, by contrast, is highly institutionalized and, potentially, everyone can
have insight into it” (ibid.). This dichotomy between the private and public life helps
illustrate the differences between the two spheres as well as the problems/profits that
may arise once they interpenetrate in the context of a teaching profession.
Adopting such an approach finds its justification first and foremost in the theory of
the reality of everyday life, proposed by P.L. Berger and T. Luckmann. They believe that
“among the multiple realities there is one that presents itself as the reality par excellence.
This is the reality of everyday life. Its privileged position entitles it to the designation of
paramount reality” (2010, p. 34): a self-evident reality. Thus perceived, it in fact does not
require “additional verification over and beyond its simple presence. It is simply there,
as self-evident and compelling facility” (ibid. p. 37). This reality is further perceived as
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“an intersubjective world, a world that I share with others” (ibid., p. 37), which clearly
distinguishes everyday life from other realities. Thus understood, everyday life allows
to take into consideration a direct experience of social life, its spatial and temporal
dimensions, its routine and repetition, its focus on details and situations that elude
automatic and habitual responses (Tarkowska, 2009: 95). Its characteristic feature is
that it is continuous and subject to personal emotional experience of individuals.
According to Piotr Sztompka, several important attributes can be distinguished
in everyday reality. One such attribute refers to our relations with others and space
(“the area of everyday life”). It means that everyday life is invariably a life with
others, in other people’s presence, and, as such, located in space. Therefore it happens
in specific places: home, work, or church, which in turn determines its content and
character (Sztompka, 200: 24 – 25).
The area of everyday life” implies a spatial character of the concept it denotes,
thus encompassing also a certain social, interpersonal space that is the subject of our
considerations. Consequently, we perceive home space and school space in terms of
specific relations existing within it. This view of space follows from a specific perception
of a man as a social being. It means that a man always lives and functions among other
people, being in some kind of relationship with them (whether real, imagined, or even
virtual). P. Sztompka stresses that “since birth till death we are surrounded by others:
we are with them, against them, or alongside them; in cooperation or in competition,
in conflict or at war; in love, friendship, trust, solidarity, envy and hate; we identify
with those of whom we think as ‘us’ and shut out those of whom we think as ‘them’
(Sztompka, 2009: 33). Therefore, interpersonal space consists of various personal
relations. Even if one is alone, when the space surrounding them is a void in a material
sense, the reference to others still constitutes the content of their life. Furthermore, the
characteristic feature of thus understood interpersonal space is its constantly changing
nature, based on shifting configurations of interpersonal relations (ibid., p. 33).
Everyday life takes place in a number of contexts, for which we can indicate
typical places, the most frequent localizations. Therefore, every day a man leaves the
family-related context and its localization (home) to enter the work-related context
and its localization (for teachers, this would be a school). Those contexts force people
to assume specific roles and ways of functioning, also in terms of their relations with
others.
The current stage of one’s development has a significant impact on their functioning
in the home and work space in the context of interpersonal relations. For the purpose of
this analysis the term in question is the midlife transition period (Oleś, 2000). Middle
age involves a new perspective on life’s tasks and problems. Transition implies an
important change in terms of quality, a new view on life and the future based on past
experiences and the awareness of life’s finality. The time frames of middle life vary;
however, for the purpose of this analysis the period perceived as transitional should
be the years from 35 to 55 (Oleś, 2000).
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People at this life stage can be characterized by several shared developmental
activities (Brzezińska, 236):
– Developing and fostering relations and bonds with one’s life partner;
– Taking care of family development, developing house-keeping skills;
– Generativity (productivity or creativity) – according to E.H. Erikson (p. 278) it
means taking responsibility for, and getting engaged in, forming a new generation,
caring for a younger generation, taking care of and meeting the needs of young people,
helping adolescents become happy and responsible people, the need to be useful in
professional career and all other areas and to create something that will serve others;
– Establishing and maintaining an adequate material standard of living, making
continuous efforts in terms of professional career;
– Developing a responsible civic and social attitude;
– Changing relations (adapting to changes) with aging parents;
– Learning a way of spending leisure time typical of adults in a given culture;
– Accepting and adapting to physiological changes characteristic of middle age;
establishing and accepting a sense of identification with one’s age category.
Midlife period is determined by changing psycho-social situation of a person.
Among the common problems related to an early midlife period we could
distinguish changes within family, especially in terms of relations with children and
with parents. Also work situation changes, with new responsibilities and functions
occurring; and even if there are no changes in this regard, the confrontation of one’s
career aspirations with actual achievements becomes more difficult.
Methodological Premises of Research
According to B. Smolińska Theiss and W. Theiss, a biography is a basic method
of qualitative research in pedagogy, presenting both a historically established position
and a contemporary output (2010, pp. 84 – 85). Despite its clear-cut contours, the
concept of a biography is ambiguous and it “refers to multifaceted and structuralized
thematic area, in which the various internal relations and interconnections may give
rise to confusion and controversy” (Lalak, 2010: 259). In order to avoid this and to
specify the approach assumed in the relation to the research presented in the article,
the focus will be placed on a biography understood as a method and a tool.
A biography as a method. A biography is a narrative of one’s life and activity.
In broad terms it encompasses all forms of first-person narratives “referring to
individual experiences which reveal the activities of a person as an active and social
individual” (Bruner, 1990: 197). The biographer’s focus is always on someone’s
life, and an account of this life constitutes a biography.
A biographical method in the broadest sense is an analysis of a course of the life of
an individual, approached from a specific perspective: individual, social, professional,
etc. (Helling). Following N.K. Denzin, “a biography presents experiences and
definitions of a specific individual, group or organization in the way in which they
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are interpreted by this individual, group or organization” (Denzin, pp. 220 – 221).
Accordingly, the study of human behavior should be conducted from the perspective
of the people they concern, and its objective is to reveal the history of experiences of
a given person or group in their dynamic development (Kędzierska, 2012: 123).
The term “biographical methods” is used “in reference to a loosely connected set
of research strategies, referring to different theoretical assumptions and methods”
(Helling, p. 13), which – as J. Leoński notices – results in a biography being
considered in three aspects:
– As the orientation of research;
– As the subject of analysis;
– As the way of gathering data and their analysis;
even though “in research practice, specific areas may and do occur either
together, or in a variety of combinations” (Gorzko, 2004: 27).
A biography as a tool for studying social world. A biography understood as a life account
is the vehicle for a certain content, usually in the form of a narrative. As a story, it has “its
author, its subject, and a motif or an objective justifying the need to narrate. If it concerns
the experiences of the narrator, it is an autonarrative” (M. Nowak-Dziemianowicz: 39).
H. Kędzierska further specifies that in a biographical story, the narrative concerns oneself,
one’s own life story; it is a tool and component of self-recognition. She believes that
narrative is “how we comprehend, or even construe, the world, whereas autonarrative
is a form of it that we can view as a set of procedures for creating life, giving meaning
to specific events, and organizing events which otherwise would remain shapeless and
meaningless” (Kędzierska, 2012: 132). Therefore, the function of a narrative is to interpret
the world and one’s place within it (autonarratives) through narrative frameworks that
allow to organize experiences “in terms of people’s intentions and problems which arise
in the course of fulfilling these intentions” (Trzebiński, 2002: 22).
We might conclude that a biographical method, with a biography treated not only as a study
subject, but also as a way of finding and gathering data and “subjecting them to humanistic
analysis and an attempt to formulate theoretical generalizations, is for the representatives of
social studies the most comprehensive form of biographical study” (Lalak, 2010: 265).
An inspiration to address the subject of teachers’ functioning in the home
and school space has been drawn from the diaries of six teachers in their midlife
transition period. The diaries, including the teachers’ personal accounts of everyday
life, were acquired through a competition.1) The use of a biography as a method and
a research tool allows us to observe how the work place (school) and private life
place (home) permeate each other in the teaching profession, and how they influence
teachers’ functioning in both these places in their midlife transition period.
Home Space versus School Space
Domestic space of everyday life in its interpersonal dimension is formed through
various personal relations, and it exists as long as there are certain relations and mutual
references among its members.
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Typical developmental tasks of adulthood define the boundaries, within which an
individual plays specific roles. Women in their midlife transition period continue the
roles which are determined by their gender (Łukasik, 2011a) as well as their marriage
(Rostowska 2009, p. 139). The determinants of development, course and duration of a
marriage include: communication, concern for family and each other, mutual support,
intimacy and responsibility, and handling difficult situations and conflicts. What seems
significant from the perspective of functioning in the home space is to recognize these
factors determining the quality and intensity of the relationships of teachers in their
midlife transition period.
Relationship with Husband:
Communication with husband:
a) In the teachers’ accounts of everyday life, the conversations with their
husbands as partners are scarce;
– Conversations with husbands, if taking place, are regarded by the women in
terms of maintaining and reinforcing the relationship;
– Frequently the conversations concern past and shared achievements, which
deepens and strengthens marital bonds;
– Sometimes the conversations are supported by tender gestures of spouses,
which emphasizes their emotional character, shows love and deepens the bonds
between spouses.
b) In the relationships of the women under study, the following occurrences take
place sporadically:
– Arguments (e.g. about raising children);
– Shifting responsibility for some situation or event;
– Silence in the event of a conflict with husband (an ongoing situation in the
case of one of the teachers).
Relationship crises:
– The lack of strong feelings between spouses (love, desire), their loss and
inability to sustain them;
– Seeing no point in building the relationship anew;
– Only two of the teachers (out of six) describe their relationships as romantically
fulfilled, happy (with one saying that her relationship has already undergone a crisis).
Difficult situations are caused by:
– Illnesses of teachers and their husbands appearing as they age;
– Inability to handle illnesses and face a new, formerly unknown life situation;
– Concern for their and their husbands’ health and future;
– Fear of loneliness or the consequences of illnesses (disability, chronicity, etc.).
Intimacy and responsibility find their reflection in:
– The care for partner’s wellbeing;
– Husband’s interest in his wife’s work (concern for her wellbeing in a
relationship, confirmation of how important she is in his life);
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– Mutual emotional and instrumental support (in relation to everyday life and
professional work);
– A general sense of fulfillment in the relationship (two women are fulfilled and
happy, three are in the process of building, redefining, reshaping and reinforcing their
relationships, one does not initiate marriage reintegration activities, sees no point in
it and blames her husband);
– Satisfying sexual needs. One woman writes about it in her account. Other women
fail to mention it (for various reasons: middle age crisis, age-related decrease in physical
attraction, other individual reasons related to a specific relationship).
Relationship with Children
Building and maintaining relationships:
– All the women stress the lack of problems in building strong and friendly relationships
with their children (they have growing or grown up children as well as school age
children);
– Activities supporting good relationships:
Engagement in the activities undertaken along with children (e.g. cooking,
shared interests, watching TV);
Sharing wisdom, life experience (a feature typical in midlife transition period,
resulting from responsibility and concern for proper upbringing);
Conversations on various subjects (they allow to strengthen the bonds but also
are a form of support for women undergoing a crisis in their relationship).
Wellbeing in the role of a mother:
– The women are proud of their children – the children are their fulfillment, a source of
joy and support in difficult moments or when the relationship with the husband is bad;
– The children are for the teachers a source of inspiration to act, work, change;
they motivate them to develop, learn, pursue goals, and achieve success.
The school space provides a context for everyday experiences of subjects
functioning within it, their roles, tasks and functions (teachers, students, parents,
school authorities). It is the space of social interactions characterized by elements
of power, affiliation, antagonisms, cooperation, co-acting, opposition, conflict,
etc. It is therefore interesting to observe how the teachers function in the school
space.
Relationships with Colleagues
– The women describe relationships with colleagues at school in terms of positive
and negative experiences connected with the interactions with other teachers;
however, it is a marginalized rather than pronounced description; – Three of them
are directors (of school or kindergarten), which results in a greater engagement in
maintaining good relations at work place.
Relationships with Students
– The teachers emphasize good and very good relations with their students (both
those working in a kindergarten and in secondary schools);
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– Along with their students, they engage in a number of educational and cultural
initiatives;
– They are consistent and demand accountability of both their students and themselves;
– They know their students’ needs as well as their educational and family situation.
Work Commitment
– They are engaged in their professional work and spend a lot of time after work
preparing for professional tasks;
– A number of initiatives with students are taken after their working hours,
engaging not only students and their parents, but also their own families;
– They think about students and their educational situation, considering forms
of help and support (they think about students and work related events when at
home, that is after work);
– They initiate a lot of events, competitions, meetings etc. for and with students;
– They devote more attention to their relationships with students than work colleagues.
Conclusion
Everyday life takes place in the interpersonal space, in continuous relations with
people close to us: spouses, children, colleagues, or – as in the case of teachers –
students. Therefore, it could be said that every person is formed by the people they
encounter and include in their interpersonal space. The space and place of work and
home shape teachers’ identity in midlife transition period. This manifests itself in
women’s dilemmas during this time concerning their marriages and relationships
with their husbands, their condition and shape. This stems from the awareness of the
passage of time and concern for relationship, developing it, nurturing it, or sustaining
it at the highest level. Motherhood and work is their driving force in life. It is reflected
in the activities they undertake with, and for, children, in their sense of responsibility
for their life, concern for their upbringing, proper development and education. They
do not compensate for marriage-related deficits by forging relations with colleagues.
If their fundamental needs fail to be satisfied by their husbands, the teachers
compensate for it by positive thinking and by regarding themselves as capable
of handling everything; alternatively, they compensate for marriage deficits by
finding fulfillment in their professional life and motherhood. (Two of the teachers
whose accounts of their children were rather laconic were focused mainly on their
professional work and experiences).
Crises and difficulties occurring in a marital life often lead teachers to engage
excessively in professional work or relations with children (their own or students).
To conclude, biographical experiences, important and significant people, the culture
of social environment in which they leave, formal and informal rules governing their
everyday life at home and at work, alongside with various other factors (work-related
actors included) determine professional and nonprofessional life of teachers.
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NOTES
1. Initiated by Joanna Łukasik in 2009, a Polish nationwide diary, journal, or report
competition concerning “A Month in a Teacher’s Life” was aimed at learning
more about professional and non-professional experiences of teachers, their
impact on life in general and meanings derived from them. More information
can be found in J. Łukasik’s book (ed.) Z codzienności nauczyciela [A Teacher’s
Everyday Life], Jastrzębia Góra: Black Unicorn 2011.
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I. Как ритуалите структурират учебния час
Идеалният учебен час и добрите отношения между учители и ученици са
възможни само тогава, когато в класа има ред. Основна роля за това играят
ритуалите.
Превантивните действия – алфата и омегата при мениджмънта на класа
Герлинде Габриел обяснява на своите насядали в кръг петокласници една
задача. Вече е приключила, когато един ученик є задава допълнителен въпрос. Докато госпожа Габриел отговаря, учениците от първия ред стават, за да
разменят местата си. При това не отиват директно на местата си, а започват
да се разхождат из класната стая. Един от тях взема чужда гума и я хвърля, а
потърпевшият, естествено, протестира.
Какво се случва обикновено? Учителят, естествено, наказва ученика. Така и
трябва да направи, защото не може просто да подмине подобно поведение. А как
бихте го санкционирали Вие? Като му дадете да препише текст? Да го изправите
пред класа? Или незабелязано да го смъмрите? Да приемем, че в последно време
този ученик се е държал така няколко пъти! Ще проведете ли с него специален разговор, за да му обясните, че няма да толерирате подобно поведение в бъдеще?
Мислите ли, че след подобни санкции въпросният ученик един ден ще се
промени? По-скоро не. Санкциите са по-скоро неубедителен инструмент за
положително влияние върху поведението на ученика.
Мениджмънтът на класа има за цел в най-добрия случай да избегне тези
санкции или да ги допуска само в изключителни случаи.
„Мanaging transitions“
Заслугата на Jacob Kounin (1976) е в това, че той пръв разбира огромното
значение на мениджмънта на класа. В словосъчетанието „мanaging transitions“
той включва ситуации в класната стая, като:
– преместването от заниманията в кръг към местата по чиновете;
– отиването от класната стая към физкултурния салон;
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– ставането от мястото и отиването за взимане на някакви материали, необходими за работа, и т.н.
Всички тези ситуации са предпоставка за нарушаване на реда и атмосферата в класната стая. В такива случаи най-доброто решение за организация е
спазването на някакви ритуали.
Ритуали
Ето как процедира Рикарда Граф. Тя обяснява на учениците своите очаквания. Преместването от работата в кръг до местата за сядане трябва да се
случва в следната последователност:
– още докато учениците седят в кръг, проверявам дали всички са разбрали
поставената от мен задача;
– учениците напускат местата си в кръга само след като съм им дала специално позволение, при това с определен сигнал;
– всеки се придвижва директно към мястото си;
– там започва незабавно да изпълнява поставената му задача.
Oбсъжда със своите ученици промяната, към която се стреми
„Вие също забелязахте, че преместването от кръга към местата не се
получи добре. Как бихме искали това да се случва в бъдеще?“. И в заключение добавя: „Какви са предимствата за вас, ако в бъдеще преместването протича гладко?“. Например: всички ще се чувстват по-добре, ще учат
по-добре и ще спестяват време. Естествено, тя изписва тези предимства на
дъската.
Или тя казва само: „Бих искала преместването от работа в кръг към местата за сядане да се подобри. За целта предлагам да направим следното...“.
Това обаче съвсем не означава, че нейните ученици ще се съобразяват с
предложението й. Трябва да направим още нещо, за да накараме учениците си
редовно да спазват взетите мерки! Но как?
Oбяснява процеса
Госпожа Граф обсъжда с учениците си как в бъдеще ще става смяната на
местата. После го записва на дъската:
– напускам мястото си в кръга едва когато учителката е подала сигнал за това;
– отивам до мястото си по най-краткия път;
– незабавно започвам работа по поставената ми задача.
Проверява дали всички ученици са разбрали точно указанията
За целта посочва произволно някой ученик, който още веднъж да обясни
процеса. Важното в случая е обяснението да не бъде отправено към госпожа
Граф, а към съучениците.
За по-голяма убедителност предлага и на един от учениците, който обикновено има „по-провокативно“ поведение, да разясни ритуала пред останалите. Предимствата на този подход са следните:
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– ученикът инструктира сам себе си и по-убедително се самоидентифицира с ритуала;
– учениците се впечатляват, когато именно такъв ученик говори за ред.
Но и това отново не гарантира, че всички ученици ще се придържат към
правилата. За по-нататъшните действия има различни варианти.
Вариант 1. Нормално упражнение
Госпожа Граф казва: „Хайде сега да се упражним“. Да приемем, че тя вече
два пъти е репетирала ритуала, но той все още не протича гладко. Сега какво?
Би могла да каже: „Що за клас сте? Вече два пъти репетираме и не можете
да го направите“. И какъв ще бъде ефектът? Просто ще провокира съпротивата на учениците си.
Затова тя казва: „Вече е много по-добре, в сравнение с първия път. Повечето от вас успяха да се справят. Отлично. Да опитаме още веднъж и ще се
получи“. По този начин гласът є изразява доверие и оптимизъм.
Тя държи ритуалът да се спазва на сто процента. Да приемем, че при следващото упражнение учениците вече са достигнали целта, но не напълно. Сега
госпожа Граф би могла да си каже: „Вече направихме упражнение три пъти.
Почти всички се справиха много добре. Не бих искала да си развалям отношенията с учениците. Да оставим нещата така засега. Следващия път ще
се опитам да изисквам повече“. Подобна реакция е разбираема, но неблагоприятна. Защо?
Защото учениците на госпожа Граф ще забележат, че тя „не държи толкова
на точността“. И какво ще стане при следващото нейно изискване? Естествено, ще решат, че и този път напътствията могат да не бъдат изцяло спазени.
Това мигновено ще накърни авторитета на госпожа Граф.
За да може ритуалът да протече успешно:
– по време на упражнението госпожа Граф трябва да има предвид, че сред учениците ще възникне съпротива, но това не може да бъде повод за отстъпление;
– тя не бива да се замесва в дълги дискусии и трябва непременно да се
откаже от забележки, критика и друга форма на негативна комуникация, а да
остане делова и любезна;
– тя трябва задължително да общува позитивно, да насочва мненията и
постъпките на своите ученици в положителна посока, като ги мотивира да
влагат старание в упражнението.
Главното предимство на този подход е, че госпожа Граф се позиционира
като преподавател и учител, който държи на онова, което е казал.
За Wahl, Weinert и Huber (1984) основната причина за вълненията в класната стая е обстоятелството, че учителят се задоволява с постигнат наполовина
успех и продължава заниманието веднага щом вълнението е поутихнало, но
не е преминало изцяло. Споменатите автори пишат: „Наистина, учителите винаги успяваха да се преборят с подобни особено натрапващи се смутители и
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действително да намалят непрекъснато нарастващия шум. Но те не обръщаха
внимание на това дали наистина всички ученици в класа показват желаното
поведение, а много по-често се опитваха с повишен тон да надвикат продължаващото вълнение.“
Отправя похвала към целия клас
Когато ритуалът за пръв път протича успешно, госпожа Граф отправя похвала към целия клас: „Днес смяната протече великолепно. Вие станахте съгласно моя сигнал и отидохте право по местата си. Почти всички веднага
започнаха работа върху задачите си. Отлично!“.
Постоянно прави това и през следващите дни
Обърнете внимание, че по този начин тя още веднъж обяснява пред целия
клас отделните стъпки на ритуала, но го прави чрез признание и похвала, т.е.
в позитивен тон. Така всяко следващо придържане към правилата става поатрактивно за учениците.
Вариант 2. Разпределяне на учениците в групи
Госпожа Кунц разделя класа си на групи. За да направи смяната от работата в кръг към сядане по местата, тя казва: „Групи 3 и 4 да отидат по
местата си“.
Преместването по групи до местата за сядане е по-удобно за учителя и не
дава възможност за объркване и настъпване на хаос в класната стая, за разлика от това всички да скочат и да хукнат едновременно. Тя избира групите на
случаен принцип, така че нейните ученици да не знаят кога тяхната група ще
бъде наред.
Вариант 3. Един ученик демонстрира ритуала пред всички
След като господин Клайс е обяснил ритуала на своите ученици, той пита:
„Любопитен съм кой от вас би желал да демонстрира ритуала?“. Няколко
ученици вдигат ръка. Учителят избира за демонстрацията един, за когото е
сигурен, че ще я направи успешно. После го поздравява и казва: „Кой друг
иска да покаже, че може да се справи?“. Обаждат се няколко ученици. Сега
те трябва да извършат ритуала заедно. След това идва ред на всички момчета,
а после – на всички момичета.
Дългосрочно затвърждаване на ритуалите
По тази точка мнозина учители допускат неволна грешка. Те повече или
по-малко се задоволяват само с упражняването. Но по-този начин не прибират плодовете от досега вложените усилия. Просто трябва да правим разлика
между извършената първа стъпка и дълготрайното усвояване на действията.
Казано по друг начин: дори ако ритуалът няколко пъти е протекъл перфектно,
учителят трябва да продължи трайно да следи за спазването му.
Намесва се незабелязано
Да приемем, че смяната на местата е извършена успешно, но Юлиан още
не е започнал работата си. Какво да направим? Наистина учителят може да
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извика пред всички: „Юлиан, кога всъщност мислиш да започнеш?“. От
гледна точка на управлението подобна намеса е погрешна, защото:
– изобличава Юлиан пред класа;
– допълнително засилва напрежението;
– отвлича вниманието на учениците.
Вместо това:
– влиза във визуален контакт с ученика;
– приближава се незабелязано до него;
– след това тихо му казва: „Юлиан, моля те реши задачата на страница 8!“. Така кратко и ясно му напомня какво трябва да направи;
– след това го изчаква да започне, т.е. остава близо до него и го следи с
поглед, така снижава напрежението и му сигнализира, че няма да го смъмри
пред всички;
– тя обаче едновременно следи и случващото се в класа, за да регистрира
своевременно евентуални вълнения, преди да са се разраснали;
– ако Юлиан е решил първата си задача, тя се навежда към него и му казва
с окуражителен тон: „Отлично, Юлиан, ти вече реши първата задача. Продължавай така“.
Да превърнем „опозиционерите“ в свои съюзници
Да приемем, че искате да упражните ритуала със своя клас, обаче имате
някои ученици, които проявяват „опозиционно“ поведение. Отчитате, че при
упражнението те по-скоро ще се отцепят, отколкото, че ще се оставят да бъдат
привлечени. Как бихте процедирали?
В деня преди упражняването на ритуала госпожа Граф води предварителен
разговор с Карло – един от „опозиционерите“. Обяснява му как изглежда ритуалът и описва неговите предимства – например, че всички ще се чувстват подобре, когато влязат спокойно в класната стая. След което допълва: „А утре
можеш да изпълниш ритуала пред останалите, след като аз го представя
на дъската. Как мислиш?“. Накрая приключва разговора с думите „Карло,
благодаря ти за съдействието – просто чудесно!“.
Изграждане на отношения
В основата на мениджмънта на класа стоят добрите отношения между учители и ученици, добрият вътрешен климат и превантивно насочената организация на учебните часове.
Меси пак е вкарал гол
Госпожа Крамер описва Мурат като свит и неконтактен. Познанията по
немски език и резултатите на петокласника са много слаби. „Аз самата не
мога истински да го опозная, а той не казва и дума“. Когато господин Кунц
поема класа, веднага разбира, че трябва да изгради добри отношения с ученика, преди да настъпят първите затруднения. Той решава да заговори Мурат
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още в първия ден на новата учебна година. Но как? Просто го пита какво
най-много обича да прави, когато не е на училище. Отговорът е: „Да играя
футбол“. Но на въпроса защо това му харесва ученикът не отговаря.
Господин Кунц обаче не се отказва. „Попитах го кой е любимият му играч?“. Елементарен въпрос, на който вероятно може да отговори. Той веднага
посочи Меси. „Направо е страхотен! – казва господин Кунц – И защо точно
той?“. Но отговор отново няма. Не е толкова лесно да се влезе в контакт с
Мурат, мисли си учителят и се сеща за мнението на своя колега за ученика.
След това обмисля как да започне разговора на следващия ден. „Мурат,
ти каза, че Меси е твоят любим играч. Той в кой отбор играе?“. Следва отговор, който господин Кунц използва, за да вметне: „Направо страхотни голове
вкарва, нали?“, но едно сухо „Да“ приключва и този разговор.
За следващия път господин Кунц измисля нещо по-особено – носи му
снимка на Лионел Меси, която е намерил в интернет. „Виж какво съм ти
донесъл, Мурат!“. Ученикът е истински изненадан и зарадван, но не казва
почти нищо, нито дори „Благодаря!“. Но това не смущава учителя. Откъде
Мурат може да познава вежливото общуване, след като родителите му не отдават значение на това? Той не е виновен.
За следващия ден е предвидено упражнение по четене. Господин Кунц дава на
Мурат кратък текст със снимки на Меси. Ученикът трябва да прочете две изречения, а ако му харесва, и повече. Естествено, за господин Кунц това е добър повод
за похвала. „Браво, Мурат, ти прочете четири изречения. Искаш ли следващия
път да прочетеш и нататък?“. Отговорът на Мурат е положителен.
На седмия ден господин Кунц не намира време за Мурат. Тогава за пръв
път ученикът сам се обръща към своя учител: „Знаете ли как игра вчера
Меси?“. Господин Кунц, естествено, не знае. Мурат заявява гордо: „Той пак
вкара гол“. Учителят е зарадван: „Браво, ти искаш да станеш добър като
Меси, нали?“. Очите на Мурат светват и господин Кунц разбира, че е на прав
път. Постепенно възниква взаимна симпатия.
Най-важните аспекти на този подход:
– учениците с ограничена комуникативна компетентност:
– имат нужда от прости въпроси;
– отговарят елементарно, често с една дума;
– разговорите с тях са много кратки;
– ако имате в класа си ученик като Мурат, разумно е например да не му
задавате комплексни въпроси пред целия клас, защото те ще го затруднят;
– малките подаръци, които предизвикват в ученика емоции, в повечето
случаи са по-важни от многото приказки;
– по-добре заложете на повече и дребни поводи за разговор, отколкото на
единствен и непълноценен разговор, който ще претовари ученика и диалогът
ще бъде принудителен;
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– поставяйте изпълними изисквания на учениците си;
– опитайте се да предизвикате интересите на ученика – Мурат е прочел
текст за Лионел Меси, по-късно господин Кунц му предлага да избере между
актуална спортна статия и интервю с футболиста. По този начин учителят се
съобразява с потребностите на ученика.
Много хора смятат, че създаването на добри отношения с някого другиго
става случайно и се дължи на обстоятелства, върху които не може да се повлияе. Днес знаем, че това не е така и че разполагаме с много възможности за
изграждане на добри отношения с другите.
Индивидуален подход в отношенията
През последните години много учители развиват великолепни идеи за професионално и индивидуално общуване със своите ученици, като им поставят
съобразени с нивото им и изпълними задачи, с което им дават възможност да
покажат своите знания.
Вие също можете да изградите индивидуални отношения с учениците
си, като дискутирате с тях теми, които ги интересуват и занимават – много от преподавателите го правят интуитивно. При ученици с провокативно
поведение трябва да следвате този път системно, редовно, целенасочено и
понякога упорито, защото в противен случай няма да постигнете желаните
отношения.
Нима това не е поне толкова важно, колкото индивидуалният подход по
математика или немски език?
Наистина ли учениците учат по-добре, когато са в добри отношения с
учителя? Днес отговорът на този въпрос категорично е положителен. Учениците имат по-положително отношение към ученето, влагат самоинициатива
и работят по-заинтересувано и ангажирано, когато се разбират добре с учителя. Те са по-доволни, влизат в по-близки отношения със съучениците си и
по-рядко имат негативни прояви. При по-страхливите ученици близостта с
учителя потушава дори изпитната треска.
Изграждане на отношение към учениците
Възможни варианти са:
1. Да събера предварителна информация за хобита, предпочитания и интереси на учениците:
– по кои теми, събития, ситуации и активности най-лесно можете да заприказвате ученика или да го мотивирате? (например интернет, посещения на
младежки клубове, красота, мода, козметика);
– как да заговоря ученика по съответната тема;
– как да поздравя ученика в първия учебен ден;
– как да покажа на ученика, че го ценя;
– коя форма на похвала и признание (например мимоходом подхвърлен
комплимент) най-добре съответства на ученика.
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2. Да дам възможност за изява на компетентността, например:
– как да предоставя на ученика възможност за изява на компетентността
му още в първия учебен ден;
– как да реагирам, когато ученикът дава неверни отговори или прави грешки;
А. „Благодаря ти за участието, Сем!“
Б. „Благодаря, Сем, как ти хрумна това?“
В. „Благодаря за твоя принос, Сем.“
Г. „Благодаря ти, че сподели с нас идеите си, Сем.“
3. Да разбера социалната позиция на ученика в класа.
Ученикът добре ли е интегриран социално в класа? Ако не е, как да му помогнем да осъществи връзка със съучениците си? Например ученици, които
имат близки хобита.
След първия учебен ден
Напишете списък на най-важните впечатления. Имаше ли ситуации, при
които учениците реагират положително към Вас? Какво позитивно можете
да събудите у ученика при един кратък контакт във втория учебен ден? Но и
друго: имаше ли особени трудности? Ако „да“, какво ще направите, ако те се
повторят и на следващия ден?
Приоритети при изграждане на отношенията
Времето и енергията на учителите са силно ограничени. Затова непрекъснато трябва да си поставяте въпроса за приоритетите. Няма учител, който да
може да подходи с всички ученици по начина, по който го прави господин
Кунц с Мурат, следователно тази степен на ангажираност трябва да се запази
за определени групи ученици. Но за кои именно? Ето някои възможни групи:
– ученици с провокативно поведение;
– ученици, изпитващи затруднения, например с недостатъчни познания по
немски език;
– социално изолирани ученици.
Грешки при изграждане на отношенията
Почти всички учители търсят добри отношения със своите ученици и познават важността на връзката. Въпреки това мнозина правят грешки, без да
искат и незабелязано, например:
– прекалено късно осъществяват контакт с „провокативни“ ученици;
– рядко общуват спонтанно с тях;
– твърде малко залагат на индивидуалния разговор;
– бързо се отказват.
Изпреварване на провокативното поведение
„Урокът е тъп!“ – обявява един шестокласник. „Блузата Ви стои много
секси!“ – подвиква един деветокласник на младата учителка. А когато госпожа Габриел поглежда към дъската, на нея пише: „Госпожа Габриел има
особен аромат“.
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Как да реагирате в подобни ситуации? Много ученици, които искат да
провокират, просто проверяват кога учителят ще си изпусне нервите. Добра
реакция: не обръщайте внимание. Или друг вариант: приемете с хумор. При
следващото занимание госпожа Габриел изписва на дъската марката на парфюма си. Всички се смеят – и тя заедно с тях.
В някои класове с „провокатори“ учителите дори съставят списък на възможните ученически провокации, за да могат да реагират невъзмутимо, ако
се стигне до там.
Но понякога нещата само изглеждат провокативни. Когато Карин за трети път
не е имала време да си напише домашното, учителката реагира несдържано. Колко пъти е обяснявала на Карин, че подготвянето на домашното е страшно важно.
Дори е водила специален разговор с класа по този въпрос. След известно време
обаче се разбира, че Карин е с по-ниски интелектуални способности и често изобщо не е в състояние самостоятелно да си подготви домашната работа.
Отчитане на емоционалното състояние на учениците
Основен елемент в мениджмънта на класа е способността на учителя да
регистрира емоционалното състояние на учениците си, следователно дали
един ученик е превъзбуден, изпитва страх или е напрегнат. Целта е да може да
го подкрепи. Това също изисква отношение.
Госпожа Шнайдер отива и по-нататък. Тя обсъжда с учениците си и въпроси като: Какво мога да направя, ако:
– съм ядосана на някой съученик?
– моята най-добра приятелка изведнъж не иска и да чуе за мен?
– се страхувам да покажа вкъщи лоша бележка?
– съм тъжна и разочарована от лоша бележка?
– другите не ме допускат при тях, отбягват ме и съм принуден да стоя сам
в междучасието?
– някой съученик ме удари?
Именно при изграждането на отношенията с учениците трябва да се действа превантивно, преди още да настъпят проблемите.
II. Родителите – най-важните партньори на учителите
Въпреки трудните условия учителите успяват да изградят добри отношения
с повечето родители на своите ученици. В такива случаи родителите оценяват
работата на учителя и двете страни действат съвместно. Естествено, има и изключения, които водят до негативни за учебния процес последици. Проблемите в процеса на обучение и проблемите с дисциплината се развиват динамично
и тяхното преодоляване става все по-трудно. Затова всеки учител има полза от
активното сътрудничество на родителите и е добре да изгради активни съвместни действия с тях.
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Тринадесетгодишният Дарио се връща у дома ядосан. „Господин Пенг дава
най-ужасните задачи за домашно. За утре трябва да препишем цялата статия за
сечивата от каменната ера“. Баща му също не смята идеята за добра. „За какво е
това преписване?“, мисли си той. А на жена си казва: „Все още преподават както преди 20 години“. Дарио интуитивно усеща критичното отношение на баща
си. Вкъщи Дарио постоянно подмята негативна информация към този учител и
насажда отрицателно мнение и у баща си. Докато на практика нещата са съвсем
различни. Дарио е трябвало да препише текста, защото грубо е ударил свой
съученик по гърба. У дома обаче той изобщо не споменава за това.
Какво печелите от доброто сътрудничество с родителите?
Вследствие на специалната връзка, която родителите имат със своите деца, те
оказват значително влияние върху поведението им в училище. Независимо дали
се отнася до спазване на правилата в час, или става въпрос за отношение към съучениците – всички тези неща в голяма степен са повлияни от семейството.
Родителите имат сериозно влияние не само върху това как детето им ще се
държи в училище, но и върху неговите учебни и работни навици. Според изследване на Markus Neuenschwander учителското мнение има тежест едва около
10 – 15 % върху учениците, докато влиянието на родителите е в рамките на 30%
до 50 %. Neuerschwander прави следното заключение: „Ако родителите имат
положителна нагласа към училището, тя се предава и на децата“. И обратно.
Тогава обаче работата на учителя става изключително трудна, най-вече защото
детето не само не се учи добре, но и се опитва да компенсира своите незадоволителни резултати с проблемно поведение. И това става почти във всички класове.
В случай че отношенията Ви с родителите са добри, Вие в качеството си на
учител трябва да засилите влиянието си върху ученика. Ако родителите на Вашите
ученици стоят зад Вас, разполагате с многобройни възможности. Имайки подкрепата на родителите, можете да обсъждате с тях и деликатни теми, като например:
– Когато едно дете не учи, какво могат да направят всички заинтересовани
страни, за да се развият у него добри учебни и работни навици?
– Ако едно дете има проблеми с дисциплината, какво могат да направят
заинтересованите страни, за да повиши то своята социална компетентност?
– Ако едно дете прекарва целия уикенд пред компютъра, трудно намира
приятели в класа или е стеснително, как може да му се помогне?
С кои родители съвместната работа е особено важна?
Много важно е сътрудничеството с родители, с които най-често има недоразумения и конфликти, и особено със следните категории родители:
– онези, които са скептично настроени към училището;
– онези, чието дете получава лоши бележки;
– онези, чието дете се държи недисциплинирано;
– онези, които са необразовани;
– онези, които в миналото са били критично настроени към училището.
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Как учителите да изградят пълноценно сътрудничество с тези родители?
Следващите предложения са примерни. Те, разбира се, трябва да бъдат
адаптирани към всеки отделен случай в практиката. Ето как постъпва например госпожа Шнайдер:
Още в началото на учебната година тя се представя писмено на родителите
и се обръща към тях по следния начин: „Много искам да се срещна с Вас в
близките дни, за да Ви информирам какво ще учат моите ученици през първата седмица. Вие най-добре познавате ..................(име на детето) и имате
най-голям опит в общуването с него. Вероятно има неща, които можете да
споделите с мен, за да мога да го подкрепя в училище още от самото начало.
За Вас със сигурност е важно детето Ви да се учи добре и да напредва.
Това е и моята цел. Знаете, че учениците учат по-успешно, ако нищо не смущава учебните часове и всички внимават. Затова искам да обменим някои
идеи. Ще Ви се обадя през следващите дни, за да си уредим среща. Радвам се
на съвместната си работа с Вас. Много Ви благодаря за отзивчивостта“.
Първи разговор с родителите. Госпожа Шнайдер предпочита по възможност още през първите две седмици да разговаря с тези родители, съвместната
работа с които би могла да бъде трудна. Самата среща трае около 20 – 30 минути и протича по следния начин:
– тя благодари за отзивчивостта и се представя накратко;
– информира накратко родителите за планирания през първите седмици
учебен материал;
– моли родителите да є разкажат нещо за детето си, какво значи училището за него и какво би є помогнало по-пълноценно да го подкрепи в часовете;
– засяга темата за правилата и най-вече подчертава на кои самата тя особено държи;
– след това представя на родителите правилата на класа;
– обсъжда с родителите възможните начини на комуникация: чрез имейл,
телефон и др.;
– предоставя на родителите писмена информация за себе си – име, телефон,
имейл адрес, списък на правилата, на които особено държи, и на общите принципи;
– в края на разговора се обръща към родителите с молба да ги търси винаги, когато сметне за необходимо. „Бих искала да Ви потърся, когато се
нуждая от подкрепа. Съгласни ли сте?“.
Тази среща с родителите в началото на учебната година служи не само за
установяване на първоначален контакт. Учителят може по-добре да съобрази учебното съдържание спрямо индивидуалните потребности на учениците,
ако по-рано разбере дали някой страда например от „синдром на дефицит на
вниманието“ или „хиперактивност“, какви са познанията му по немски език,
дали ще има затруднения с домашните си работи, дали родителите му са не397
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образовани и имат ограничени познания по езика, или пък са поставили на
детето си особено амбициозни цели.
Да говорим с родителите за правилата. Правилата на класа са основен
необходим елемент за успешно протичане на учебния час, но учителят не
може да ги прилага дори и при проблемно дете, ако родителите не са съгласни. Разговорът е от огромно значение именно за родителите:
– които по принцип са критично настроени към правилата, защото смятат,
че те ще ограничат творческите способности на тяхното дете;
– които и вкъщи се затрудняват да въведат и спазват определени правила;
– детето на които се държи странно в училище.
Ако учителят успее да привлече родителите на своя страна по отношение
на правилата на класа, неговото влияние върху целия клас нараства. Тогава в
класа ще има повече ред, учениците ще учат по-пълноценно и учебните часове ще им доставят повече радост.
Преди госпожа Шнайдер да говори с родителите за правилата на класа, тя
споделя с тях на кои правила самата тя особено държи. При това подчертава:
– че те не важат само за учениците, а и самата тя ще прави това, което се
изисква от другите;
– че ще измерва постиженията спрямо ясни стандарти.
По този начин тя индиректно показва, че нищо не става без правила. Защо
иначе трябва да ги въвежда? Правилата, които трябва да спазва самият учител, биха могли да бъдат например:
– ще се отнасям към вас с уважение;
– ще се грижа за постигане на приятен учебен климат;
– готова съм да обяснявам задачите, докато ги разбере всеки от вас.
Защо са необходими правилата? За съобразяване с целите и ценностите на родителите. Госпожа Шнайдер може да обясни най-добре смисъла на
правилата, ако съвмести целите и стойностите, които родителите държат да
усвои детето им в училище. Основните цели, които родителите желаят децата
им да постигнат, са следните:
– да имат добър успех;
– да бъдат в добри отношения с учителя;
– да общуват пълноценно със съучениците си.
В разговора с родителите госпожа Шнайдер казва: „За Вас със сигурност
е важно детето Ви да се учи добре и да напредва. Знаете, че учениците учат
по-пълноценно, ако нищо не смущава учебните часове и всички внимават. Но
ако в един клас са събрани 20 деца и няма ясни правила, които да се спазват
от всички, нещата много бързо ще се объркат. Ясно е, че тогава никой няма
да може истински да учи. Отдавам голямо значение на дисциплината, защото тогава в класа е по-тихо, нищо не смущава децата и те учат по-добре.
Имате ли възражения?“.
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По този начин тя печели не само сред родители без образование или сред
тези с „трудни“ деца. Тя впечатлява и родителите с високи очаквания спрямо
училищните постижения на своите деца.
Положителна обратна връзка към родителите преди появата на първите проблеми
Родителите искат да се гордеят с детето си. Затова са особено чувствителни към положителните новини, свързани с него. Това особено се отнася
за родителите на „трудните“ деца, но също и за самите „трудни“ родители.
Често именно тази група възрастни има зад гърба си минало, което може да
бъде критикувано от позицията на училището. И те с право се опасяват, че и в
бъдеще ще бъдат осъждани от тази посока. Силната им самоидентификация с
детето е вече показател, че ще приемат критиката към него сякаш върху себе
си. Това също прави работата с родителите толкова сериозна и важна.
Именно при отношенията с подобни „трудни“ ученици на учителя не му
остава нищо друго, освен да критикува поведението на детето. Така найстрашните родителски опасения се сбъдват. Не е чудно, че такива родители
избягват съвместната работа с учителите.
Какво се случва? Какво да правим?
За щастие, дори и трудните ученици не са непрекъснато „трудни“, особено
в първите учебни дни. Тези възможности могат да бъдат използвани от учителя за даване на положителна обратна връзка за тяхното дете. По този начин се
омекотява негативното отношение на родителите към училището и се поставят основите за по-нататъшно сътрудничество.
Затова е много важно още от първия учебен ден учителят да предприеме
необходимите стъпки за комуникация и въздействие с този тип деца и веднага
да ги сподели с родителите. Например може да им напише имейл със следното
съдържание: „Днес в часа по физкултура Йонас много помогна на един съученик и това истински ме зарадва“. Или след разговор с Йонас да им изпрати
направена с телефона снимка „Йонас учи по математика“. Така учителят ще
постигне едновременно две цели: ще затвърди връзката си с родителите и ще
задълбочи отношенията си със самото дете.
А от това учителят ще има най-голяма полза, когато Йонас евентуално започне да не се държи добре и намали своя успех.
Да говорим с родителите за проблемите
Ако детето получава лоши бележки или има проблеми в поведението, отношенията между учителя и родителите са поставени на изпитание. Учителят
трябва да уведоми родителите за проблемите на детето. Това е доста неприятно особено когато родителите го приемат като лична критика.
Как да говорим с родителите за проблемите?
В някои училища е обичайна практика първата родителска среща да се провежда няколко седмици или месеци след началото на учебната година. Предим399
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ството на тази практика е, че учителят вече добре познава детето. Недостатък
обаче е, ако ученикът междувременно не се е държал добре в училище или не е
учил. Тогава център на разговора по време на тази първа родителска среща стават
именно проблемите. В отделни случаи конструктивен диалог с родителите вече е
невъзможен. Това влияе негативно върху отношението на детето към учителя. То
продължава да не учи и да има проблеми с дисциплината си в училище
Какво да направим? Следните възможности могат да ни бъдат много полезни:
Приемете родителите като експерти за тяхното дете
Госпожа Шнайдер казва: „Днес Ви поканих, за да поговорим как най-добре можем заедно да помогнем на Йонас. Вие най-добре го познавате и имате най-голям
опит в общуването с него. Затова много ми се иска да чуя Вашето мнение. Благодаря Ви, че толкова бързо се отзовахте и намерихте време за този разговор.“
Назовете ясно проблема
Най-добре е, когато учителят описва проблема възможно най-точно. Изрази
като „Йонас се държи агресивно“ не са конкретни. Това може да означава, че
е наругал някоя съученичка или че за втори път е скъсал тетрадката на някой
съученик. Изразът „Йонас удари свой съученик“ също не е достатъчно точен.
Едно е да го плесне по ръката, съвсем друго, ако е изгубил контрол, блъснал му
е главата в стената и учителят в последния момент е предотвратил нещо по-лошо. Госпожа Шнайдер казва: „Вчера Йонас скъса тетрадката на Карла“.
Превърнете решаването на проблема в устойчива и трайна цел. Всеки
проблем може да бъде решен. Достатъчно е предварително да сте описали
конкретно проблемното поведение, за да намерите почти веднага решение за
преодоляването му, както ще покажат следните примери:
– Проблем: Детето често не носи учебните помагала със себе си. Трайна
цел: да се научи да носи помагалата със себе си.
– Проблем: Детето често се обажда и прекъсва учебния час. Трайна цел: Да
се научи да вдига ръка.
– Проблем: По време на междучасията детето е агресивно. Трайна цел: Да
не реагира на провокации. Или: Да се научи на самоконтрол. Или: Да се научи
да спазва училищните правила.
Госпожа Шнайдер казва: „Предлагам аз, Вие и Йонас заедно да обмислим
как Йонас да се научи да уважава останалите“. Родителите са готови поскоро да говорят за възможностите за развитие на своето дете, отколкото за
неговите проблеми.
Избягвайте да засягате причините за поведението на Йонас
Родителите му биха могли да кажат: „Карла го е провокирала“. И тогава?
Обсъждането на причините е като ходене по лед. Подобни разговори обикновено са безполезни, защото:
– се търси виновникът, който често не може да бъде открит;
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– заинтересуваните, в случая родителите на Йонас, ще се опитат да снемат
отговорността от детето си.
Дори ако Карла е провокирала Йонас, това не извинява неговото поведение. Той е скъсал нейната тетрадка и госпожа Шнайдер е длъжна да реагира.
Ако е забелязала, че преди това момичето му е казало нещо, тя естествено
трябва да вземе отношение и по този въпрос.
Обсъдете заедно с родителите предимствата за детето, ако самото то поеме
ангажимент за промяна.
Родителите и децата най-често се обединяват около цел, която им носи лична мотивация. Следователно какво ще спечели Йонас, ако се научи да уважава
своите съученици? За госпожа Шнайдер това е напълно ясно, но за родителите вероятно не. Възможно е родителите да са под въздействие от постъпката
на Йонас. Може да се чувстват засрамени или неоснователно критикувани
дори ако госпожа Шнайдер не е казала нищо.
Затова е полезно да разговаряте с всички заинтересовани за предимствата,
които стоят пред детето, ако приеме Вашето предложение за промяна, и съответно какви ще са недостатъците, ако не го приеме.
Госпожа Шнайдер казва: „Всички деца в класа видяха какво се случи. След
това всички се уплашиха от Йонас и започнаха да го отбягват. Смятам, че
ако продължава така, има опасност да се самоизолира. Няма ли да е предимство за него да се научи да се държи по-подходящо? Как смятате?“.
След малка пауза тя продължава: „Убедена съм, че той по-бързо ще намери
приятели, ако се държи добре. И не е ли по-добре за бъдещето му, ако още
от днес започне да се учи? Вие поне знаете как е в ежедневието. И там човек
трябва да умее да се владее“.
Опитайте се да разберете дали родителите споделят набелязаната от Вас
цел. Един разговор между Вас, детето и родителите може да бъде успешен
само тогава, когато всички са на едно мнение. Това означава, че родителите
трябва да подкрепят поне част от Вашето предложение. Не бива да се надявате, че родителите автоматично ще приемат Вашите идеи, дори и когато предложението Ви просто няма алтернатива.
В нашия случай родителите могат да са на мнение, че проблемът не е в
Йонас, а в учителя. Това възможно ли е? Много просто. Родителите могат
да кажат: „Вие не можете да се справите с класа, иначе това нямаше да се
случи. При Вашия предшественик нямаше такива проблеми“. Но дори при
него да е имало десетки подобни случки, това изявление показва, че все още
липсва основа за взаимен диалог. На този фон е безсмислено да се обсъжда
какво да се направи по-нататък, за да постигне Йонас своята цел.
Сега обаче учителят е застрашен да попадне в капан като „Кой е прав?“
или в друг подобен – „Самозащитата“. В този случай учителят би казал
нещо като „Това не е вярно, тези проблеми ги има всяка година“. И така раз401
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говорът се превръща в „омагьосан кръг“ – нападение, контранападение и защита. Как можем да подобрим нещата? Вариант е да оставите изявлението на
родителите без последствия и да продължите да търсите тяхното съдействие.
Госпожа Шнайдер казва: „Благодаря за това мнение. Въпреки това готови ли сте заедно да помислим как да помогнем на Йонас?“. Естествено, тя не
очаква да са въодушевени и да кажат „Да, разбира се“. Вероятно родителите
просто няма да отговорят. Всъщност ще бъдат изненадани от нейната реакция. Смятали са, че тя ще се защитава или обратно – ще ги нападне.
При подобни провокации от страна на родителите е най-добре първо да
останем учтиви и второ – да продължим да преследваме целта си – съвместна работа с тях. Сега госпожа Шнайдер има време да постави допълнителни
въпроси в тази насока, като например: „Как мислите, с какво можем да мотивираме Йонас да се държи по-различно?“ или „Според Вас не би ли било
по-добре, ако при друг подобен случай просто не обърна внимание на поведението му, или смятате, че е разумно да реагирам решително?“.
За да избегнем недоразумение: целта на разговора не е непременно да
предложим някакви решения на родителите или да ги накараме да предприемат специални мерки у дома. Това би било прекомерно изискване. Целта е
далеч по-голяма – госпожа Шнайдер да спечели родителите на своя страна.
Това може да бъде например възстановяване на отношенията по смисъла на
Бен Фурман (вж. Литературните източници). За учителката е важно родителите да я подкрепят. Защо? Защото у дома Йонас ще ги настрои против нея.
За ученика, който е много добър в изиграването на родители и учители, това
е просто детска игра. Вкъщи именно той държи информационния монопол,
може да измисля всякакви неща за училището и учителя, защото повечето
родители са склонни автоматично да вярват на децата си.
Похвалете родителите и бъдете щедри на комплименти
Те ще предпочетат да работят с учителя, ако той им осигурява положителна обратна връзка, като например: „...Много се радвам, че споделихте“ или
„...Това е интересен аспект, който засегнахте“, или „...Това, което казахте
за Йонас, ми помага по-добре да го разбера, благодаря Ви!“, а накрая „...Благодарна съм Ви за доверието, което ми оказахте“.
Уговорете следващи разговори
Ако госпожа Шнайдер и родителите се споразумеят за определена цел, основата за по-нататъшния напредък е положена. При всички случаи обаче е
необходима още много работа в детайли и подробности, докато детето действително достигне набелязаната цел. Въпросът – колко още време е необходимо? – продължава да бъде подценяван от професионалистите.
Работата с родителите – важна задача в дейността на училищата
Работата с родителите е основен елемент на учителската професия. И съвсем не е някакъв придатък или украшение. Това трябва да имат предвид и
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отговорните за училището и образованието лица. Тази дейност е високо отговорна и изисква структурни предпоставки, които да предоставят на разположение достатъчно време и съответни предложения за образование и допълнителна квалификация.
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PHILOSOPHY OF CLASSROOM-MANAGEMENT
Abstract. The classroom-management makes the work of the teacher easier.
Its application leads to the improved discipline in the classroom and helps
building good relationships between teacher and students. Many studies demonstrate
that good relationships between teachers and students decrease by more than 30%
the discipline problems in classroom.
The article explains the philosophy of the classroom-management as a preventiveoriented organization of lessons and overviews the most important instruments of
the classroom-management. The article also focuses on how using rituals during
the lessons leads to maintaining of quietness in classroom and to reduction of confl
icts among students. A Scale for observation is introduced, by means of which the
teachers will raise their competence regarding the classroom-management.
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ФИНАНСИРАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В ГЕРМАНИЯ И БЪЛГАРИЯ.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Йоана Минова
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Резюме. Статията има за цел да представи образователните системи на
Германия и България и да направи сравнителен анализ между двете страни по
отношение на основни елементи на двете страни. Обект на преглед и съпоставки са:
– организация на двете образователни системи, засягащи развитието на
средното образование;
– прилагани политики в средното образование;
– системи на финасиране.
И в двете страни образованието методически се ръководи и финансира от
Министерството на образованието. Негова отговорност са организирането на
училищната структура, финансовото є поддържане, задаване на рамката на
приложимите учебни планове и съдържание, както и обхватът и конкретната
форма на учебния материал.
Keywords: secondary education, finance, benchmarking, Bulgaria, Germany

Основният източник на финансиране на образователните системи на
България и Германия е държавният бюджет, но обемът на финансиране е
коренно различен. Докато в Германия за подкрепа на развитието на средното образование се отделя около 5 % от брутния национален продукт, в
България той е едва 3,4 %. Общините получават, в зависимост от своето население и социално-демографска структура, финансови средства от
държавния бюджет, които те разпределят по училищата. И двете страни
прилагат системата на делегирани бюджети при финансирането на образованието и те са един от основните инструменти за финансова подкрепа.
Стремежът в образователнтите системи и на двете държави е осигуряване
на еднакви възможности за достъп до образование и повишаване качеството на образование. Разлика между двете системи представлява подходът към финансиране на частните училища. В Германия частните училища
също получават финансова подкрепа от държавата – около 4% от БВП. Те
получават безвъзмездна годишна помощ от средно 3000 евро на ученик. В
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България бюджетът на частните училища се формира основно от таксите,
които учащите заплащат.
Системата на образованието в Германия
Германия е страна, която разполага с много добре развита мрежа както от
държавни, така и от частни училища. Страната е най-мощната и конкретна
икономика в Европа и има много добри показатели на изхода на образователната система, доказано добро качество на образованието и устойчива реализация на обучаваните.
Основни характеристики, които имат отношение към образователната система на Германия, са представени в таблица 1.
Таблица 11)
Население на Германия

81 726 000

Брой ученици, обхванати и задължително образование

8 236 221

Процент на младите хора с квалификация от средното
образователно ниво

85

Публични разходи за образование, общо (% от БВП)

4,6

Финансиране

от правителствени
източници

Управление на ресурсите

училищата

Важни за образователната система са следните елементи:
– финансови ресурси, които се отделят;
– прилагани политики;
– основни компоненти на делегираните бюджети, в това число система на
заплащане на учителите;
– резулатативност.
Средствата, които се инвестират всяка година в образованието на Германия,
се предоставят преимуществено от публични източници. Държавата разполага
с добре развита мрежа както на държавни, така и на частни училища. Учащите
могат да бъдат подпомагани под формата на стипендии. По-голямата част от
финансовите потоци идват под формата на институционална подкрепа на учебното заведение. Така например се предоставят средства за разходи, необходими
за материали и за персонал. Както частни лица, така и училищните институции
инвестират парите си в специфични цели, предоставяне на литература от разнообразен вид, поддържане на сграден фонд. Бизнесът също преоставя определени ресурси, тъй като от насърчаването на образованието има полза и той
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– получава добре обучени професионалисти, които впоследствие заемат привлекателни работни места и респективно са съвестни данъкоплатци.
Както вече беше споменато, за образование се отделят между около 5%
от БВП2), а в допълнение на това 1,5% до 2,0% от БВП се отделят годишно
за научни изследвания. Обучаемите могат да бъдат подкрепени финансово
от стипендии или социални помощи. Финансовите средства за училищата се
разпределят от държавата във федералните, щатските и местните правителства. Пропорциите са различни в различните сфери на образованието.
80.00%
60.00%
40.00%

Провинциални правителства
Местни власти

20.00%

Федерално правителство
Частни училища

0.00%

Графика 13)
Сред различните провинции има разлики в размера на сумата, която те инвестират в процеса на обучение. Най-голяма част от средствата се дават от провинциалните правителства – 75,2%, по-малка част покриват местните власти
– 16,6%, а най-малка част предоставя федералното правителство – 8,2%. Частните училища също получават финансова подкрепа от държавата – около 4% от
БВП. Те взимат безвъзмездна годишна помощ от средно 3000 евро на ученик.
Общите разходи за образование и наука са около 10% от БВП.
По данни на Статистическия институт в Германия всяка провинция предоставя около 5000 евро за всеки ученик в държавно училище. Най-много
изплащат провинциите Тюринген и Хамбург – 6000 евро, следвани от Берлин
– 5800 евро, и Захсен-Анхалт – 5600. На последно място е Заарланд – с 4400
евро, следвана от Нордрейн-Вестфален – с 4500 евро, и Мекленбург-Форпромерн, както и Шлезвих-Холщайн – с 4600 евро. Добра база за срвнение е и
процентът от БВП, който се отделя за образование.
Таблица 2 показва броя на населението, броя на учениците, дела на публичните разходи за образование и размера на учителската заплата в отделните
провинции:
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Таблица 2

Тюринген
Шлезвих-Холщайн
Захсен-Анхалт
Захсен
Заарланд
Рейнланд-Пфалц
Нордрейн-Вестфален
Нидерзахсен
Мекленбург-Форпромерн
Хесен
Хамбург
Бремен
Бранденбург
Берлин
Байерн
Баден-Вютемберг

Население4)

Ученици в
общообразователни
училища5)

Ученици
в частни
училища
в %6)

% от
БВП за
образование

2.170.460
2.806.531
2.259.393
4.050.204
994.287
3.990.278
17.554.329

182 266
306 561
182 491
338 322
92 394
423 788
1 998 043

4,6
3,6
4
4,4
7,5
6,6
7

4,8
3,3
4,6
4
3
3,3
3,1

Учителска заплата
в евро7)
Младши-учители/
Учители
с 20-годишен стаж
3332/4001
3283/ 3943
3283/ 3943
3283/ 3943
3351/ 4010
3356/4030
3262/ 3921

7.778.995
1.600.327

869 262
136 693

4,9
4,4

3,5
4,8

3266/3925
3262/ 3921

6.016.481
1.734.272
654.774
2.449.511
3.375.222
12.519.571
10.569.111

635 293
186 072
65 129
223 696
328 186
1 298 896
1 152 995

5,5
9,5
8,2
3,9
5,9
10
7,5

2,4
2
2,3
4,4
3,6
2,6
2,7

3245/3904
3675/ 3971
3262/ 3921
3218/ 3869
3022/ 3637
3286/ 3946
3419/4106

Тези цифри се променят от година на година, но като цяло остават на сравнително стабилно ниво. Тъй като образованието е приоритетна област на Германия, страната участва в голяма степен във финансирането на държавни/общински училища.
Разходите за образование варират между отделните федерални провинции.
Германия има концентрирана политика за възнаграждение на персонала в
училищата. Заплатата на учителите е различна в отделните провинции в зависимост от вида училище, клас квалификация и възрастта. Младши учителите
стартират със заплата от около 3000 евро, но с натрупването на професионален
опит тя може да достигне до 5000 евро. Прилага се селективен подход по отношение на вида на трудовите договори, което рефлектира върху формирането на
учителската заплата. Не всички учители биват назначени на постоянен трудов
договор. Тези, които подписват такъв, получават по-висока нетна заплата, защото не плащат социални осигуровки. В Нордрейн-Вестфален разликата между
служителите в училищата и щатните преподаватели е повече от 400 евро. Найвисоко е възнаграждението на учителите в Хамбург (където е въведена нова
система на заплащане) и Баден-Вюртемберг. Основната учителска заплата там
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е с 4 – 5% над средната за страната. Разлика в заплащането има и по отношение
на норматива от учебни часове, трудовата заетост, семейното положение и т.н.
Надбавката за семейното положение на учителите (женен/неженен, с/без дете)
възлиза на 100 евро, детската надбавка е около 180 евро, заплащането за извънреден труд – около 20 евро, надбавки за платени отпсуки – до 30%.
В Берлин, Саксония и Хесен законите, касаещи средното образование, са
отчасти или изцяло реформирани. Те позволяват на училищата да развиват
собствен образователен подход, а според постигнатите резултати от него получават (макар и в различна степен) средства за самостоятелното им управление. Целта на тези разпоредби е училищата да станат по-самостоятелни
по отношение на финанси, персонал и училищни програми. В провинцията
Нордрейн-Вестфален частните училища получават делегирани, целенасочени
бюджети за квалификация на учителите. Това осигурява възможност за финансиране от държавата на квалификацията на учителите.
Управлението, финансирането, планирането и организирането на училищната
система в Германия е задача на Министерството на образованието в съответната
провинция. Тяхна отговорност е организирането на училищната структура, определянето на учебните планове и съдържание, както и на конкретната форма на
учебния материал. Ангажимент на тази институция е мониторинг и управление
на работата на учителите. Цялостното управление е структурирано във вертикална тринивова система – Министерство на образованието и науката, областни
управители (или окръжно) и местни регионални власти (общинско). В страната
има 16 провинции и всяка от тях си има свое министерство на образованието.
Политики, прилагани в образователната система в Германия:
– политика на финансова децентрализация – цялостното управление е
структурирано на три нива: първо – Министерство на образованието и науката, второ – областни управители, и трето – местни регионални власти;
– политика на финансова подкрепа на база различни видове източници – финансова подкрепа от държавата получават и държавните, и частните училища;
– политика на миксиране на ресурси и диверсификация на източниците на
финансиране – правителствени и частни източници на финансиране на образованието;
– политика на укрепване на връзката между индустрията и образованието.
Като резултат общо 868 8008) ученици в Германия завършват общообразователни училища. През учебната 2013/2014 година учениците, които посещават общообразователните училища, са 8,4 %. В сравнение с предходната
година броят им е намалял с 1,6%. Ситуацията в Източна и Западна Германия е различна: докато в общообразователните училища в Източна Германия
(включително Берлин) броят на учениците се е увеличил с 1,6%, той намалява в Западна Германия с 2,2%. Фактори, влияещи върху тази тенденция,
са реформите в училищната структура и демографското развитие. Броят на
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учениците в общообразователните училища между 5- и 20-годишна възраст,
живеещи в Германия, е намалял в сравнение с предходната година с 1,1%: в
Нордрейн-Вестфален с 3,8%, а в Хесен – с 2,2%, в резултат на което от 8-годинишния гимназиален етап отпада един клас. През последните 10 години броят
на учениците общо е намалял с 11,7 %. През последната година в общообразователните училища той е с 13,4 %, а в професионалните – със 7% по-нисък
в сравнение с учебната 2003 – 2004 година. През този период населението в
Германия на възраст между 5 и 20 години намалява с 13,9 %.
Системата на образованието в България
Образованието в България е определено от Конституцията. Министерството на образованието и науката е специализиран орган за администриране и
финансиране на образованието на национално ниво. То определя и провежда
политиката на правителството в областта на образованието.
Основни характеристики, които имат отношение към образователната система на България, са представени в таблица 39).
Таблица 3
Население на България
Брой ученици, обхванати и задължително образование
Процент на младите хора с квалификация от средното
образователно ниво
Публични разходи за образование, общо (% от БВП)
Учителска заплата
Финансиране
Управление на ресурсите

7 364 570
606 300
28,9
3,4
500 – 600 лв.
от държавата
училищата

За България образованието е между приоритетните области. По отношение на националното финансиране на системата на образованието относителният дял на разходите за него като % от Брутния вътрешен продукт постоянно
намалява от началото на 90-те години. Между 2001 и 2009 год. за образование
се отделят около 4 % от БВП, а от 2010 досега – 3,4 % от БВП. Държавата
прилага система на делегирани бюджети във финансирането на държавните
и общинските училища. На този етап бюджетът на частните училища се формира основно от таксите, които учащите заплащат.
България започва процеса на децентрализация на вземането на финансови
решения и прехвърлянето им към детски градини и училища още през 1998 г.,
но по-съществените реформи в това отношение се осъществяват почти десетилетие по-късно. През 2001 г. се дава старт на всеобхватна реформа, насочена към финансова децентрализация и преустройство на общинските финанси.
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Детските градини и училищата стават второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, приемат собствени бюджети, одобрени от общината. Те имат правото да управляват собствеността си и да получават допълнителни приходи.
Създадени са прозрачни механизми за формиране и разпределение на държавните субсидии между общините, а въведените през 2007 г. единни разходни
стандарти (ЕРС) за финансиране на образованието създават предпоставки за
значително повишаване на ефективността на образователната мрежа.
Работната заплата на учителите в България е сред най-ниските в Европейкия
съюз. Формира се на база единни стандарти по отношение на заплатите. Младши учителите започват със стартова заплата 500 лв., старши учител – 550 лв.,
главен учител – 590 лв. Няма видимо стимулиране на подобряване на професионални качества. Малката разлика в заплащането за придобити професионалноквалификационни степени демотивира учителите да повишават квалификацията си. Като цяло, квалификацията на учителите е изостанала значително от
изискванията на пазара на труда, новите технологии и методи на преподаване.
След установяване на системата за делегиране на бюджетите всяко училище,
според успешността на управлението и спестяването на средства от училищния
бюджет, има възможност да плаща надбавки на учителите в зависимост от техните резултати по време на академичната година.
В България се наблюдава изразена тенденция към бързо намаляване на
броя на учениците, учителите и училищата вследствие на негативните демографски процеси. През учебната 2013/2014 година броят на учениците във
всички видове общообразователни училища е 606 300, от които 107 400 – в селата. Същевременно учителите в общообразователните училища са 45 100 (с
21 повече в сравнение с предходната година).10) Броят на записаните студенти
е 277 200. Налице е спад в броя на студентите в частните университети. Значително се е увеличил броят на докторантите. Те са 6055, или 12,7% повече в
сравнение с предходната година.
По различни причини 13,5 хил. са напуснали общообразователните училища. От тях 11,6 хил. са учащи в основното образование. Най-голям е относителният дял на тези, напуснали по семейни причини – 6,5 хил. (47,9 % от
общия брой на напусналите), следван от заминалите в чужбина – 35,2 %, и на
напусналите поради нежелание да учат – 10,7 %.
Тези тревожни тенденции, свързани с намаляване на броя на учениците, учителите и училищата, са вследствие на негативните демографски процеси. Те оказват негативно влияние не само върху заетостта на учителите и използването на
училищните бази, но и върху достъпността до образование. Учениците от помалките населени места често са принудени да пътуват всекидневно до областния център или някой от другите по-големи градове, за да могат да вземат участие
в учебния процес. Това само по себе си допълнително засилва миграционните
нагласи на млади семейства от слабо населени места, които искат да осигурят
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добро образование за децата си, като в крайна сметка процесът на обезлюдяване
от един момент нататък се самозахранва. Появява се опасността от понижаване
на качеството на образователния продукт и училищната среда поради опитите за
изкуствено задържане на ученици в рамките на образователната система.
България реализира успешно целите на стратегия „България 2020“ в
областта на образование и обучение на национално, регионално и местно
ниво, въпреки че среща трудности, свързани с ограничените финансови ресурси. На този етап образованието се извършва със средства от бюджета
при ограничено участие на бизнеса. В бъдеще се предвижда делегираните
бюджети на детските градини и училищата да се изчисляват по нов начин.
Предвижда се средствата за образование да бъдат повишени от 3,5 на 4 процента. Средства ще бъдат необходими и за разработвания от Образователното министерство социален пакет за насърчаване и задържане на младите
учители, както и различни финансови стимули за тях. Като част от тези мерки ще бъде подобрена и системата за кариерно развитие на преподавателите
в училище. Привличането и развиването на млади педагогически кадри е
крайно наложително, тъй като средната възраст на учителите в страната към
момента е 55 години.
Политики, прилагани в образователната система в България:
– политика на финансова децентарлизация;
– политика за осигуряването на равен достъп и качествено образование;
– политика за засилване на ролята на предучилищната подготовка;
– политика за повишаване на квалификацията на учителите;
– политика за превенция и ограничаване на ранното напускане от училище.
Сравнителен анализ на образователната система в България и Германия
Образователната система в България, подобно на тази на Германия, има за
цел да осигури равен достъп и качествено образование. Както немската, така
и българската образователна система се финансира от държавата в лицето на
Министерството на образованието и науката. В България то е специализиран
орган на Министерския съвет за администриране и финансиране на образованието на национално ниво и определя и провежда политиката на правителството в областта на образованието. Общините са отговорни за задължителното
училищно обучение на децата до 16-годишна възраст, обзавеждане и ремонт
на училищата, средства за посрещане на годишните разходи на ученик, възнаграждение на учителите, както и за финансово осигуряване на всички раздели
на учебния план на общинските училища, както и за стипендии.11)
Таблица № 4 съдържа данни за България и провинция Нидерзахсен, които
по брой население, % от БВП за образование и източник на финансови ресурси са съпоставими.
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Таблица 412)
Население
Брой ученици в образованието
Ученици, които посещават частно
финансирани училища
Средна учителска заплата
Публични разходи за образование,
общо (% от БВП)
Финансиране
Управление на ресурсите

Нидерзахсен13)
7 778 995
869 262

България14)
7 364 570
606 300

4,9%

1,1%

3266/3925 евро15)

265-300 евро16)

3,5

3,4

От държавата
От училищата

От държавата
От училищата

От таблицата се вижда, че общото между двете страни са източникът на
финансиране в лицето на държавата и фактът, че управлението на ресурсите
се извършват от самите училища.
Параметри на сравнимост:
1. В Нидерзахсен и България се прилага системата на делегирани бюджети
при финансирането на образованието, което и за двете е между приоритетните области.
2. В България повечето ученици посещават училища, финансирани от държавата. Частните училища са предпочитани от едва 1,1 % от обучаваните. В Нидерзахсен тези училища се посещават от 4,9% от децата в училищна възраст.
3. Разходите за един ученик в българската система на обществено образование
спрямо брутния вътрешен продукт на глава от населението нарастват рязко – от
15,2% през 2001 г. на 20,5 на сто към днешна дата за основното образование. При
средното образование покачването е от 16,2% на 21,8%. Единният разходен стандарт през учебната 2013/2014 година в България е 1460 лв. (около 730 евро). По
данни на Статистическия институт в Германия провинциите отделят субсидия от
около 5000 евро за ученик. Всяко училище се стреми към набирането на по-голям
брой ученици, което съответства на по-голямо финансиране. Освен това повечето
финансови ресурси осигуряват по-качествено образование
4. Ясна разлика има между възнаграждението на учителите в двете страни.
Това влияе върху мотивацията на преподавателите и съответно на качеството
на образование, което предлагат.
По отношение на финансовата политика и двете страни прилагат политика на делегирани бюджети. Последните осигуряват равен достъп до образователната система и подобряват качеството на продукта на образованието.
Политиката на делегирани бюджети е свързана с въвеждането на държавни
образователни изисквания или единни национални стандарти в повечето
страни в Европа и цели именно изравняване на качеството на общообразователната и професионалната подготовка на завършващите. При училищната
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децентрализация се предоставя автономност на управлението на по-ниско
ниво, което да въздейства върху повишаване на качеството на обучението,
качеството на преподаването, развитието на съвременни технологии на обучение, ефективното използване на публичните фондове и предотвратяване
на броя на преждевременно напусналите образователната система.
Като допълнителни аргументи по отношение на ефективността на двете
системи могат да бъдат приведени и данни, които са свързани с изхода на
системата на средно образование на двете страни.
По данни от проведеното преброяване на населението в България учениците, които завършват общообразователни училища, са 28 900, а тези в професионалните гимназии – 27 400. Общият брой на студентите в България възлиза на 277 200. В Нидерзахсен 43,6 % от младежите получават диплома за
завършено средно образование. Процентът на записаните във висше учебно
заведение в отделните провинции варира от 35% до 57%. В Германия има
стремеж към добиване на висше образование. 2/3 от младите хора посещават
университети (67,4 %)17), останалите продължават своето обучение в колежи.
В Нидерзахсен 47,7 % от младите посещават висше учебно заведение. От тях
16 368 са чуждестранни студенти, което е 9,2 % от всички записани.
Изводи
Тенденциите в образователните системи и на двете държави са насочени
към осигуряване на еднакви възможности за образование на всички и повишаване на качеството на образование. Новите насоки в немската образователна система са ориентирани и към емигрантите в страната, за тях се отделят
специални образователни грижи, също и обществени иновации за хората с
недобро социално поведение и положение. Образователните системи на двете страни имат известни прилики, но при българската образователна система
няма тази ясна структура и професионална ориентираност.
Добри практики от немската образователна система:
1. В Германия Министерството на образованието и науката финансира и държавните и частните учебни заведения за разлика от България, където бюджетът
на частните училища се формира основно от таксите, които учащите заплащат.
2. Училищата получват и частно финансиране. Образованието е приоритетна област и за него се отделят много средства. От насърчаването на образованието има полза и бизнесът – икономиката има нужда от добре обучени професионалисти, които чрез доброто си образование ще печелят повече
пари, които след това ще харчат, но и с които ще плащат данъците си.
3. Пример за добра практика е насочената политика по отношение на учителската заплата. Учителите в Германия са по-добре мотивирани да повишават своята квалификация и да предлагат по-качествено образование. По-този
начин професията става по-привлекателна и за младите хора.
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Образованието изпълнява важна роля в икономическите и социалните
стратегии на Европейския съюз. Българските национални цели по отношение развитието на средното образование са свързани със засилване ролята
на предучилищната подготовка, повишаване квалификацията на учителите,
превенция и ограничаване на ранното напускане на училище.
В последното десетилетие се приема, че образованието е не само национално благо, но и пазарен продукт. За да бъде разглеждано в тези две свои същности, са необходими нови политики.
1) Политика на устойчива финансова подкрепа на база видове източници – най-често използваният индикатор е делът на публичните разходи за
образование в БВП на съответната страна.
2) Политика на финансова децентрализация – прехвърляне на правомощия, свързани със съставянето и изпълнението на бюджет от страна на училищата. (Училищата разполагат с повече оперативни правомощия при съставянето на бюджета и разходването на средствата. Над 60 % от средствата за
образование са децентрализирани.)
3) Политика на миксиране на ресурси и диверсификация на източниците
на финансиране.
4) Политика на насочено стимулиране на всички видове образователни институции – например държавите участват във финансирането на
частните училища и организации, предоставящи специфичен вид обучение.
(В Германия частните училища получават финансова подкрепа от държавата
– около 4% от БВП).
5) Политика на по-широка автономия при разпределянето на ресурсите,
инструмент – делегиран бюджет – целта е училищата да носят цялата отговорност за решенията си, които са предмет на законова регулация или законови ограничения в рамките на образователното законодателство.
6) Политики срещу отпадане на ученици от училищата – подкрепа и
интеграция на групите в риск от социална маргинализация в образованието и
превенцията срещу преждевременното отпадане от училище чрез участието
на застрашените ученици в различни дейности, като бъде създаден педагогически модел за класните и извънучилищните дейности.
7) Политика за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – чрез десегрегация на детските градини и училищата
в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до
качествено образование извън тях.
8) Политика, насочена към създаването на мост между нуждите на
бизнеса и насоката на развитие на образователната система. Училищата
трябва да бъдат поставени в конкурентна среда не само чрез правото сами да
разпределят средствата си, а и чрез осигуряването на допълнителна свобода
за цялостно организиране на образователния процес.
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FINANCING OF SECONDARY EDUCATION IN GERMANY
AND BULGARIA – COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract. The article aims to present the educational systems of Germany and
Bulgaria and a comparative analysis between the two countries based on the main
elements in their systems. The following themes are reviewed and compared:
– Organization of the two educational systems, connected with the development
of secondary education;
– Policies implemented in secondary education;
– Ways of financing.
In both countries, education is managed and funded by the Ministry of Education.
The Ministry is also responsible for the school structure, its financial management,
setting the borders of the implemented school plans and their content, as well as the
range and particular form of the school curricula.
The main source of financing for education systems is the state budget. However, while in Germany around 5% of the gross national product is allocated for
secondary education support, in Bulgaria the percentage is only 3.4 %. Municipalities receive funds for schools from the state budget, depending on their population
and socio-demographic structure and then distribute them to the schools The two
countries apply a system of delegated budgets in funding education, which is a main
tool for financial support.
The tendency in the educational systems of both countries is securing equal opportunities for education access and increasing its quality. Difference between these
systems is the approach of funding private schools. In Germany they receive financial support – around 4 % of GDP, which is equal to a grant of around 3000 Euros
per student. In Bulgaria private school budgets consists mainly of the fees paid.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМООЦЕНКА
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
И ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА
Лилия Тодорова
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Резюме. Самооценъчните методи и средства представляват ефективен способ за оценка на субективното преживяване в клиент-центрираната практика.
Все още обаче в научните среди съществува недоверие по отношение способността на детето адекватно да оценява своите качества и изпълнение, въпреки наличието на убедителни научни данни, че децата са способни от ранна
възраст да предоставят информация за себе си, която е уникална по характер,
отличава се с известна валидност и висока стабилност във времето. Направена
е съпоставка между същността и особеностите на самооценката в психологопедагогически и ерготерапевтичен аспект. Представени са някои инструменти
за самооценка, добили широка популярност в практиката. Инструментите за
самооценка не отстъпват по надеждност на специалните психологически тестове и могат да се използват като източник на информация за детето.
Keywords: selfassessment, occupational therapy, self report tools

Самооценката е сложен процес на самопознание и самоосъзнаване, чийто резултат е създаване на представата за отделния субект. Тя отразява отношението на личността към себе си и оценката, която самата личност дава
на своите качества и действия. Правилно изградената самооценка определя
самоуважението, удовлетвореността и увереността на детето от себе си, представлява предпоставка за правилна ориентация в обществените взаимоотношения и регулатор на поведението.
Формирането на правилна самооценка и нейното влияние върху социалното
функциониране на детето представлява интерес и обект на изследвания от психолози, педагози и други специалисти, работещи в различни сфери с отношение към детското здраве и благополучие. В последните години в България към
интердисциплинарния екип в тази сфера се присъединяват и ерготерапевтите,
чийто принос към подобряване на качеството на живот на хората с увреждания
е безспорно доказан в света. Със своя холистичен поглед ерготерапевтът допъл417
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ва позициите на останалите специалисти, поставяйки фокус върху дейностите.
Тъй като всяка една дейност включва съвкупност от физически и психически
способности, както и условия в средата, ерготерапевтът в известен смисъл се
явява обединяващото звено между всички професионалисти.
Същност и особености на самооценката в детска възраст
Според дефиницията в Речника по психология (Десев, 2006) самооценката
представлява необходим и съществен компонент на самосъзнанието, който включва „знание на човека за самия себе си, умение за оценка на собствени сили и
способности, мотиви и цели на поведение, нравствени качества и постъпки, отношения към хората и към себе си и възможност за самокритичност, зависимо от
човешкия опит субективно основание на всички претенции, които личността предявява към себе си и мястото си в обществената система. Самооценката има действена същност, тъй като субектът „претегля“ собствените си сили спрямо изискванията на околната среда и съобразно с това самостоятелно си поставя цели и
задачи. По този начин самооценката се явява регулатор на поведението на човека
в социалната система, чрез който той се самоорганизира и самоуправлява.
Самооценката може да бъде класифицирана на базата на следните критерии:
– обективност – съответствие между ценността, която личността приписва на своите характеристики, и тяхното действително състояние или стойност
(адекватност, реалност);
– пространствена локализация (висока, ниска) – локализация на единия от
двата полюса на определена оценъчна скала;
– устойчивост – качествена определеност във времеви граници.
Комбинацията от тези характеристики определя различни видове самооценка – адекватна висока устойчива; адекватна висока неустойчива; адекватна ниска устойчива, адекватна ниска неустойчива; неадекватна повишена
устойчива, неадекватна повишена неустойчива, неадекватна понижена устойчива; неадекватна понижена неустойчива.
Ст. Чернев (2000) свежда многообразието от тези комбинации до две основни форми – адекватна и неадекватна.
Адекватната самооценка се изразява в съответствие между амбициите на
личността и възможностите за тяхното постигане. Неадекватната самооценка може да бъде занижена и завишена. Неадекватно ниската самооценка води
до поставяне на цели под възможностите. Високата самооценка е свързана с
осъзнаване на собствената ценност и достойнство. Неадекватно високата оценка обаче е свързана с нарушения в психичното равновесие и поведение и се
изразява в надценяване на собствените способности и поставяне на цели, които
личността не може да осъществи.
Както ниската, така и нереално високата самооценка оказват отрицателно
влияние върху личността. Ниското равнище на самооценката потиска човека,
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прави го плах и неуверен, докато много високото равнище го прави невъзприемчив към новото и критиката (Десев, 2006).
Самооценката се явява предпоставка за развитието на редица качества,
както и за поведението на личността. Тя оказва влияние върху чувството за
сигурност, увереност, дружелюбие, готовност за взаимопомощ и е определящ
фактор за взаимоотношенията с околните (Чернев, 2005; Минчева, 2000).
Самооценката се влияе от важността на оценяваното качество или дейност за личността (Кон, 1980), а постиженията придобиват влияние само ако
са свързани със значими за детето области (Стаматов, 1998). С други думи,
претенциите на човека са свързани само с такива дейности, които имат субективно значение за него и за които по неговата самооценка той притежава необходимите данни. Нивото на претенции представлява детерминанта на
дейностите и поведението на личността.
Детската възраст е периодът на формиране на самооценката. Той се осъществява под влиянието на комплекс от условия, които могат да бъдат обобщени в два
основни фактора – общуването с окръжаващите и собствената дейност на субекта.
Разглеждайки формирането на самооценката при детето, много автори
подчертават ролята на дейността в нейното изграждане. В детска възраст самооценката възниква от конкретните форми на дейността на детето, чиито
продукти се оценяват от възрастните (Александрова, 1987).
От казаното дотук могат да се направят следните обобщения за самооценката в психолого-педагогически аспект:
– самооценката на детето отразява знанието и оценката на собствените
сили и способности;
– важни фактори за формиране на самооценката са социалното общуване и
дейностите, в които детето участва;
– въз основа на самооценката детето си изгражда ниво на претенции и си
поставя лично значими цели, свързани с важни за него области;
– адекватната самооценка е предпоставка за добро психично здраве, изграждане на ценни личностни качества, правилна ориентация в обществените
взаимоотношения и успешно социално функциониране.
Ерготерапевтични подходи за изследване на самооценката
Същност и роля на ерготерапията
Ерготерапията е добре позната в света професия, доказала своята ефективност в сферата на социалните и здравните услуги за деца и възрастни с увреждания и в неравностойно положение. Официалното становище на Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists,
WFOT) дефинира ерготерапията като „клиент-центрирана здравна професия,
насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности“
(WFOT, 2010). Уникалният принос на ерготерапевта се изразява в съдействие
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на клиента за участие в дейности, които той иска или трябва да извършва по
начин, който укрепва неговото здраве и благополучие (AOTA, 2008).
Основната цел на ерготерапията е осигуряване на възможност за пълноценно участие в дейности от ежедневието, които спадат в кръга на ценностите,
интересите или отговорностите на индивида. Водещият принцип в ерготерапевтичната практика се корени в убеждението, че дори и в случаи на напълно
изчерпани възможности за физическо и психическо възстановяване на индивида може да се подобри качеството на неговия живот и благополучие.
Роля на самооценката в ерготерапията
Отличителната особеност на ерготерапевтичния подход към самооценката е фокусът върху дейностите, т.е. отчитане влиянието на дейностите върху
формирането на самооценката и обратно – влияние на самооценката върху
изпълнението на дейностите.
В съответствие с клиент-центрирания подход, който има водеща роля в
ерготерапевтичната практика, ерготерапевтът проявява уважение към клиента и го включва във вземането на решения, зачитайки неговите знания
и опит. Принципите на клиент-центрирания подход намират приложение
при осигуряването на възможност за дейности (enabling occupation). Този
процес се отличава от традиционния лечебен процес по това, че интервенцията се провежда не за, а с клиента и осигурява неговото активно участие
(Townsend et al, 2002: 49 – 50).
В ерготерапията самооценката представлява не толкова научен интерес, а
притежава приложна стойност. Клиентът се счита за най-добър експерт по отношение на способностите, житейските ценности и обстоятелства, а самооценяването е способ да се чуе неговият глас и да го превърне в активен участник
в процеса на изследване, планиране и провеждане на интервенцията.
Присъствието на самооценката не е така явно, а по-скоро вплетено в концептуалните модели. В най-голяма степен тя присъства в Модела на човешките дейности – широко използван и предпочитан теоретичен модел. Основните
компоненти на модела описват аспектите на личността – желания, хабитуация и
изпълнителски капацитет, определящи ангажирането в дейности в неразделно
единство с условията на средата. Според този модел човек има желание да върши неща, с които се справя добре (чувство за ефективност), които са важни за
него (ценности) и му носят удоволствие, т.е. спадат към кръга на неговите интереси. Желанието (volition) се разглежда като съвкупност от чувства и мисли за
собствената личност като действащо лице в собствения живот, които възникват
в цикъла от предчувствие, избор, преживяване и интерпретация на това, което
правим. Този процес на реализиране на желанията се означава като волеизява
(volitional process).
Участието в дейности води до формиране на дейностна идентичност –
съвкупното усещане за това, което сме и искаме да бъдем, изградено в про420
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цеса на дейностно участие. Тя отразява както натрупания житейски опит,
така и желанията и възможностите за бъдещето. Създаването на дейностна
идентичност започва със самооценка на способностите и интересите и постепенно обхваща поемането на отговорност и познание за това, което искаме да постигнем (Kielhofner, 2008).
Отличителните особености на самооценката в светлината на ерготерапията могат да бъдат обобщени както следва:
– фокус върху дейностите и тяхното изпълнение;
– израз на чувството за ефективност като компонент на желанието;
– основа за изграждане на дейностна идентичност;
– способ за приложение на клиент-центрирания подход;
– предпоставка за активно ангажиране в терапевтичния процес.
Инструменти за самооценка на детето
Психолого-педагогически самооценъчни средства
Самооценъчните методи не отстъпват по надеждност на специалните психологически тестове и могат да се използват като източник на информация за
детето. Все още обаче в научните среди съществува недоверие по отношение
способността на детето адекватно да оценява своите качества и изпълнение.
От друга страна, според Конвенцията на ООН за правата на детето, всяко
дете има законовото право да изрази своята гледна точка и да бъде чуто. Научните изследвания показват нарастваща чувствителност към гласа на детето
и уважение към неговите усещания и разбирания.
В психолого-педагогическата литература може да бъде намерен богат набор от инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст. Някои от тях
са представени в табл. 1. По-голямата част от тези инструменти са насочени
към различни аспекти на личността и социалните взаимоотношения, а само
някои от тях са свързани с роли и дейности (Кой съм аз?, Методика за самооценка на компетентност).
Таблица 1. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст
в психолого-педагогическата диагностика
Наименование
Методика за
изследване
нивото на
претенциите
и ситуативната самооценка

Автор,
год.
Рубинщайн, 1974
(по Караджова,
2000)

Възрастов диапазон

Изследвани
характеристики
Личностните
реакции на
деца без и с
нарушения

Съдържание
16 номерирани картички и
комплект написани задачи с
различна трудност. Резултатите се обработват предимно
качествено.
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Въпросник за
изследване на
социалната
самооценка

30 айтема и 6-степенна скала, от които трябва да бъде
избрано само едно число.
Общата социална самооценка е средно-аритметична от
сбора на получените точки.
Тест на Хеър Хеър
8 – 13 г. Самооценката 30 айтема, обобщени в 3
(по Алекв специфични групи – семейство, училище,
приятелска среда, и четириссандрова,
области на
2000)
общуване сред тепенна скала, отразяваща
степента на съгласие с посовръстниците
ченото твърдение.
съобразно
социалния
контекст
40 въпроса и 6 незадължиСамооценъчен Америначална 4 аспекта на
въпросник
учисамооценката, телни практически упражкански
нения. Децата отговарят на
в начална
три от които
въпросник, лищна
всеки въпрос със знак „да“
училищна
възраст се разглеждат
стандарили „не“. За децата, които не
възраст
като арени за
тизиран за
(Self-Appraisal България
формиране на познават цифри, се използва
Аз-концепцията, бланка с картинки.
от МинInventory)
а четвъртият
чев и др.
отразява самоу(1996)
важението
На бял лист изследователят
всички
Самооценка
Методика за Дембо
възрасто- по отношение прокарва 5 вертикални линии,
самооценка
– Рубинна Дембо –
щейн, 1970 ви групи на здраве, ум, които се представят последователно, с полярни характехарактер и
Рубинщейн
(по Минчев
щастие и уста- ристики на различни качества.
и Минчева,
С цветен молив детето трябва
новява колко
2000)
зряло може да да отбележи своето място
разсъждава за на линията. Изследването се
важни аспекти съпровожда с беседване по
изследваните въпроси.
от живота.
Скала за оценка с 5 степени
Моите отноМинчев,
начална Самооценка
– отлично, добро, нормално,
за водещите
шения
Минчева и училошо, много лошо. ПопълТодоров,
лищна
отношения в
ва се самостоятелно или в
2000
възраст техния живот
(значими хора, диалогов режим. Повтаря
трикратно през няколко дни.
игра, учене).
Кой съм аз?
Кун, Мак- начална Информация за Детето получава лист с номемногообразни- рирани 20 реда и прибор за
партлънд, учите роли, пред- писане. В продължение на 20
лищна
1954
възраст мети, дейности минути трябва да запише 20
Минчев,
и хора, опреде- различни отговора на въпроСтефанолящи уникалва, 2000
са „Кой съм аз?“ Отговорите
ния жизнен
се обработват посредством
смисъл
контент анализ.
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Lawson et
al, 1979,
(по Александровa,
2000)

9 – 13 г.

Социалната
самооценка
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Методика за Минчев,
учисамооценка
2000, 2004 лищна
на компетентвъзраст
ност

Въпросник на Офър,
1962
Офър
(Offer SelfImage
Questionnaire,
OSIQ)

юношеска
възраст

Самооценяване на общата,
социална и
професионална
компетентност

Детето получава лист хартия и
инструкции да раздели листа
на две половини и в лявата да
напише неща, които умее да
прави добре, а в дясната да
направи списък с дейностите,
които не умее, но много би
искало да може. След това то
трябва да степенува и номерира дейностите по важност.
130 съждения, които оценяВъзприятияват адаптацията в 12 съдърта, чувствата,
жателни области, смятани за
нагласите,
значими за подрастващите.
самооценката
и индивидуал- Половината са положителни,
ните адаптивни а другата половина – отрицателни.
стратегии на
юношите

Ерготерапевтични самооценъчни интрументи
Инструментите за самооценка в детска възраст придобиват все по-голяма
популярност и значимост в ерготерапевтичната работа в унисон със съвременните подходи, които разглеждат детето като социален актьор със собствена представа за компетентността в изпълнението на ежедневните дейности.
Това се отнася в най-голяма степен за децата с увреждания, всяко от които има
уникално преживяване, поради което заслужава уважение като потребител на
услугите, както и активно включване в процеса на изследване и планиране на
интервенцията (Keller et al, 2005; Kramer, 2008).
Научната литература предлага убедителни доказателства за способността
на децата от ранна възраст да предоставят информация за себе си, която е
уникална по характер, отличава се с известна степен на валидност и висока
степен на стабилност във времето. Това се дължи на факта, че детето е ангажирано със своите преживявания през цялото време, докато оценката на
родителите, учителите и другите респонденти е базирана на ограничени във
времето наблюдения (Sturgess, Rodger, Ozanne, 2000).
Самооценъчните инструменти служат не само като източник на информация и възможност да се чуе гласът на детето, но също така като отправна точка
за диалог и изграждане на взаимоотношения на доверие. В много случаи самото попълване на самооценката подпомага детето в изясняване на неговите
мисли и чувства и улеснява участието му в процеса на планиране.
Освен че насърчават активното участие на детето в терапевтичния процес,
самооценъчните методи стимулират развиването на важни личностни качества като вземане на решения, решаване на проблеми, самоусъвършенстване и
самоопределяне (Keller & Kielhofner, 2005).
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Съществена предпоставка за осигуряване на максимална надеждност и
ефективност на самооценъчните средства за деца е техният дизайн. Той трябва да отговаря на съвкупност от характеристики, свързани с използваните езикови и други изразни средства при формулирането на въпросите и отговорите,
възрастовия диапазон, за който са предназначени, начина на провеждане, скалата за оценка. За гарантиране на успеха на самооценъчното средство то трябва да бъде внимателно подбрано за конкретното дете и ситуация, а администрирането да бъде старателно подготвено (Sturgess, Rodger, Ozanne, 2000).
Въпреки съществуващите съмнения в достоверността на детската самооценка литературата предоставя богат избор от самооценъчни средства, част
от които са представени в табл. 2.
Таблица 2. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в ерготерапията
Наименование

Автор,
год.

Възрас- Изследвани
тов диа- характериспазон
тики
Harter and 4 – 7 г.
Представата
Скала в картинPike, 1984
на детето за
ки за усета за
степента на
компетентност и
физическа и
социално приемакогнитивна
не в ранна детска
компетентност
възраст (Pictorial
и социално
Scale of Perceived
приемане
Competence and
Social Acceptance
for Young Children)
Профил на инте- Henry,
3 версии: Ограничение в
ресите в педиа2000
6 – 9 г.
игровите занитрията
9 – 12 г. мания, специ(Pediatric Interest
12 – 21 г. фични игри,
Profiles, PIP)
представляващи интерес за
детето
Оценка на учасKing et al,
тието и удоволст- 2004
вието на детето
(Children’s
Assessment of
Participation and
Enjoyment, CAPE)
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6 – 21 г.

Съдържание

24 айтема със снимки на
добро и лошо изпълнение
на дадена задача. От детето
се изисква първо да избере
едната картинка (на която
прилича), след което да
определи до каква степен.
Инструментът е структуриран в 4 скали, всяка от
които включва 6 айтема.
3 до 5 въпроса за определен брой игрови
занимания (50, 59, 89),
групирани в 8 категории:
спортове, игри на открито
и закрито, летни и зимни
игри, творчески, социални, учебни дейности.
5 вида извън- 55 въпроса, свързани с
5 различни измерения
училищни
на участието – разноодейности –
възстановител- бразие, интензивност,
ни, физически, удоволствие, физически и
социален контекст. Оцесоциални,
няването за извършва на
базирани на
умения и за са- три нива – общо участие,
моусъвършен- формални и неформални
дейности.
стване

Инструменти за самооценка в детско-юношеска...

Предпочитани
дейности на
детето
(Preferences
for Activities of
Children, PAC)
Дейностна самооценка на детето
(Child Occupational Self Assessment, COSA)

King et al,
2004

6 – 21 г.

Keller et
al, 2005

8 – 17 г.

Оценка на усета Missiuna et 5 – 10 г.
за ефективност
al, 2006
и целепоставяне
(Perceived Efficacy
and Goal Setting
System, PEGS)
Самооценка на
игровите умения
(Play Skills
Self Report
Questionnaire,
PSSRQ)
Въпросник за
качеството на
живот при деца
(Quality of Life
Questionnaire for
Children, QLQC)

Sturgess,
2007

5 – 10 г.

Bouman et 8 – 12 г.
al, 1999

Въпросник за
здравето на
детето
(Child Health
Questionnaire,
CHQ)

Landgraf
and
Ware, Jr.

5 – 17 г.

Качество на
живот в педиатрията
(Pediatric Quality
of Life)

Varni

5 – 18 г.

5 вида извънучилищни
дейности

Провежда се едновременно с CAPE и прибавя още
едно измерение, свързано
с предпочитанията на
детето за участие в тези
дейности.
Компетентност 25 айтема, свързани с
в изпълнение- ежедневните дейности,
то и значение оценявани по две четина дейностите ристепенни скали (скала
за компетентност и скала
от ежедневиза значение)
ето
Изпълнение
на ежедневните дейности
в домашна
и училищна
среда, както и
в общността
Самооценка
на 29 игрови
умения

24 айтема, представени
с двойка картинки – с
компетентно и некомпетентно изпълнение

30 айтема, представени
под формата на рисунки.
Оценяване по 4-степенна
скала в картинки.
Две версии – за деца и за
родители.
Качество на
13 скали със 118 айтема
живот
за физическото, психосоциалното и социалното функциониране на
детето.
Две версии – за деца и за
родители.
Скала за оценка с 5
Самооценка
степени – отлично,
за водещите
добро, нормално, лошо,
отношения в
техния живот много лошо. Попълва се
(значими хора, самостоятелно или в диалогов режим. Повтаря
игра, учене).
трикратно през няколко
дни.
Физическото, 23 айтема, съдържа общи
емоционално- скали и скали за специто, социалното фични заболявания.
функционира- Използва както за самоне и учебните оценка, така и за оценка
от позициите на родипостижения.
теля
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Заключение
Прецизната оценка е важна предпоставка за правилното разбиране на
клиента и неговите потребности, както и за планиране на целите и стратегиите за интервенция. Първата стъпка към промяна в професионалния
подход към децата с увреждания е възможността те сами да посочват уменията и степента на притежание, необходими за участие в дейностите, които са важни за тях.
Самооценъчните методи и средства представляват ефективен инструмент
за оценка на субективното преживяване в клиент-центрираната практика. Съществуват убедителни доказателства, че децата са способни от ранна възраст
да предоставят информация за себе си, която е уникална по характер, отличава се с известна валидност и висока стабилност във времето.
Инструментите за самооценка намират все по-голямо приложение и значимост при работата с деца. Докато в психолого-педагогическата практика те се
използват главно като диагностично средство с цел коригиращи действия, в ерготерапевтичната интервенция служат като отправна точка при поставянето на
цели, свързани с подобряване на изпълнението на дейностите, получили ниска
оценка от детето.
За разлика от инструментите за самооценка в психологията и педагогиката целевата група на ерготерапевтичните средства са деца със специфични
заболявания и потребности. Насочването на интервенцията към приоритетите на детето повишава неговата мотивация и активно участие в терапевтичния процес.
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SELF-ASSESSMENT INSTRUMENTS FOR CHILDREN
AND YOUTHS IN PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL
AND OCCUPATIONAL THERAPY PRACTICE
Abstract. Self-assessment methods and instruments are considered an effective
way to evaluate subjective experience in client-centered practice. However,
researchers are still doubtful about children’s abilities to assess adequately their traits
and performance, despite the convincing evidence that children are capable from
early age to provide information about themselves that is unique, valid and stable
over time. Psychological and pedagogical versus occupational therapy perspectives of
the nature and characteristics of self-assessment are discussed. Some self-report tools
widely used in practice are presented. Self-report instruments are as reliable as special
psychological tests and can be used as a source of information about the child.
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ЗА КОРЕКЦИОННАТА РАБОТА
ПРИ ДИСГРАФИЯТА НА ЕЗИКОВА ОСНОВА
Лиляна Чобанова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. При кодирането на звуковия състав на думите от устната звучаща реч
се наблюдават редица трудности, свързани с използването на буквите при спазването на правилата на графиката и ортографията. Предмет на настоящето изследване е
корекционната дейност, свързана с дисграфията на езикова основа. Работата на логопеда трябва да е насочена към обогатяване на речника на детето, към разширяване
и усъвършенстване на познанията по граматика. Важно място в профилактиката на
нарушенията заема усъвършенстването на сричковата и морфемната сегментация
на думата, овладяването на лексикалната съчетаемост на думите с цел разкриването
на тяхната семантика. Детето трябва да познава и спазва видовете съчинителна и
подчинителна връзка между думите в състава на словосъчетанието и изречението,
за да може да построява самостоятелно различни синтактични конструкции. За да
постигне някакви резултати, логопедът трябва да работи едновременно върху всички аспекти на езиковата система.
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Като водещи направления в логопедическата корекция на дисграфията могат
да бъдат посочени: развитие на фонематическото възприятие и звуковия анализ на
думите; качествено и количествено обогатяване на речника; усъвършенстване на
сричковия и морфемния анализ и синтез на думите; усвояване на съчетаемостта на
думите и осъзнато построяване на изречения; запознаване с явленията многозначност, синонимия, антонимия, омонимия на синтактичните конструкции (Садовников, 1995).
Централно място в проблематиката на съвременната теоретична и практическа логопедия заема работата по профилактиката на нарушенията в писмената реч при децата. Корекционната работа по отстраняването на нарушенията, свързани с дисграфията, е обект на относително малко изследвания в
специализираната литература.
Работата с децата, страдащи от общо недоразвитие на речта, предполага формирането у тях на инвентар от езикови средства и усъвършенстването на тяхното
използване в речта. Тази дейност е свързана с всестранното развитие на психиката
на детето, на неговото внимание, памет, интелект, т.е. на всички тези функции, без
които е невъзможно пълноценното речево поведение и речевата и мисловната дей429
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ност, а също така преминаването на качествено ново равнище на интелектуалното
и речевото развитие – овладяването на писмената реч (Волкова, 2004).
Подходът към корекцията на дисграфията при учениците трябва да е насочен
към усъвършенстването на устната реч и на езиковите способности на децата, формиране на средствата, представляващи равнището на организацията на специфичния вид дейност – писането. Писмената реч се отличава от устната и притежава
друга психологическа структура. Не трябва да се забравя фактът, че писмената реч
не е специфична форма на речта, а тя е вторична, създадена е на базата на устната
реч и я допълва в процеса на общуването.
Много е важно детето да познава принципите и правилата на правописа, защото
това ще улесни много овладяването на правилното писане.
Логопедът трябва да работи едновременно над всички компоненти на речевата
система – звуковата страна на речта и лексико-граматическия строй на езика.
І. Корекция на основата на езиковия анализ и синтез
Свързва се с усъвършенстване на навика за произволен езиков анализ и синтез,
на способността да се възпроизвежда в писмената форма на езика звуковата и сричковата структура на думата и структурата на изречението. Корекционната работа се
осъществява на вербално равнище и включва работа с буквите, отразяващи гласните и съгласните, работа със сричките, работа с думите, словосъчетанията и изреченията. В началото се използват думи, написването на които се съотнася аналогично
със звученето (думи с фонетичен правопис)1).
При корекцията на дисграфията на почвата на неформираността на езиковия
анализ и синтез в логопедичната работа се включват задачи от следните равнища:
А) Работа с букви
Корекционната работа се налага, защото се наблюдава нарушаване на графичната структура на сричката и думата – тук се отнасят грешките, които свидетелстват
за недостатъчната яснота по отношение на буквения състав на езиковите единици,
за неумението на детето да разграничава буквите и да установява тяхната последователност. Наблюдава се пропускане на отделните букви, разместване на буквите,
смесване на буквите.
За целта се прилагат следните задачи:
– назоваване на буквите, написани върху картончето правилно и огледално;
– построяване на букви от пръчици, като вниманието се фиксира върху разположението на съставящите ги елементи;
– опипване на буквите от картон със затворени очи, разпознаване на тези букви
и подреждане върху масата; измисляне на думи с тези букви;
– асоцииране на буквите с предмет от околната среда;
– разпознаване на буквата, написана върху дланта, във въздуха, на масата (дермалексия);
– ограждане на буквата с трафарет (шаблон);
– измисляне на думи, съдържащи дадената буква в определена позиция.
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Б) Работа със срички
Корекционната работа се налага, защото се наблюдава нарушаване на сричковата структура на думата – тук се отнасят грешките, които свидетелстват за недостатъчната яснота по отношение на звуковия анализ, за неумението на детето да
обособява звуковете и думите, да установява тяхната последователност. Наблюдава
се пропускане на отделните букви и на цели срички, разместване на буквите или
сричките, разделно писане на частите на една дума и слято писане на две думи.
За целта се прилагат следните задачи:
– измисляне на думи, съдържащи дадената сричка в определена позиция (началото, средата, края на думата);
– съставяне на схеми и подбиране на подходящи срички (V гласен звук; С –
съгласен звук; VС – от; СV – за, до; СVС – ден, път; ССV– вра-та; сте-на; ССVС
– брат; СССV – стра-на; ССVСС – бряст);
– съставяне на сричка по картинка (например от първите букви на нарисуваните
на картинката предмети: Мак, Агне = МА);
– съставяне на срички от букви от азбуката;
– промяна на звуковете в сричката и получаване на нови срички (дом – мод – до
– мо – ом – од);
– подбиране на сричките, които започват с гласен звук;
– подбиране на сричките, които започват със съгласен звук;
– подбиране на сричките, които завършват на гласен звук;
– подбиране на сричките, които завършват на съгласен звук.
В) Работа с думи
Корекционната работа тук се налага поради факта, че се наблюдава нарушаване
на сричковата и морфемната структура на думата. Детето няма яснота по отношение на звуковия и морфемния състав на думата. Не умее да разграничи морфемата
от сричката. В процеса на писане пропуска или размества отделни букви или цели
срички, представките на думата пише отделно от корена, а предлозите пише заедно
със следходната дума.
За целта се предлагат следните задачи:
– разделяне на думата на морфеми (керемид-а; книг-а; раз-ход-к-а; улиц-а; уч-ител; пре-град-а) и срички (ке-ре-ми-да; кни-га; раз-ход-ка; у-ли-ца; у-чи-тел; прегра-да);
– определяне на техния брой;
– отделяне на ударена сричка;
– подбор на думи с еднаква морфемна структура: а) с еднакви префикси
(РАЗ-: раз-будя, раз-бързам, раз-гледам, раз-кажа, раз-мисля, раз-режа, разтрия; ОТ-: от-гледам, от-късна, от-лепя, от-летя, от-сипя, ПО- (по-губя,
по-лея, по-режа, по-сипя, по-ям); б) с еднакви суфикси (-АР: зид-ар, каруцар, мелнич-ар, овч-ар, печат-ар, риб-ар; -ЕЦ: бор-ец, крад-ец, лов-ец, лъжец, хубав-ец, стар-ец; -ТЕЛ: владе-тел, дея-тел, ръководи-тел, строи-тел,
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създа-тел, учи-тел); в) с еднакви флексии (мъжки род: ден, път, куфар, молив, чадър; бащ-а, съди-я, юнош-а; среден род: дет-е, парч-е, хлебч-е, врабч-е;
палт-о, езер-о, блат-о, колел-о; женски род: стен-а, тетрадк-а, мас-а, химикалк-а);
– образуване на словообразувателно гнездо от думи с еднакъв корен, но с различни афикси в състава си (вод-а: вод-ен: вод-ен-ица: вод-ен-иц-а: вод-ен-ич-ар-ск-и;
дърв-о: дърв-ен, дърв-ар, дърв-о-дел-ец, дърв-о-дел-ск-и; цвет-е: цвет-ен, цвет-ар,
цвет-ар-ск-и, Цвет-н-иц-а);
– съставяне на думи от началните звукове на другите думи (брашно – ябълка –
липа: бял; картина – огледало – на: кон); съставяне на думи от последните звукове
(нос – езеро – дом: сом; риба – слон – азбука – елен – нива – нос: ананас);
– съставяне на верига от думи, които се отличават по един от звуковете (зайка –
майка – лайка – гайка);
– четене на думите в обратен ред (кал – лак; лов –вол; осем – месо; кос –осок;
потоп – потоп; нас – сан; сам – мас; тим – мит) (Танкова, 2007);
– четене на думи със сложна сричкова структура в двете посоки;
– образуване на думи от звуковете на съставящите звуковата обвивка на дадената дума (маса – сам, ас, мас, са; рамо – мор, Мара, ора).
Г) Работа със словосъчетания
Характерно е нарушаването на структурата на словосъчетанието – тук се
отнасят грешките, които свидетелстват за недостатъчната яснота по отношение
на лексикалния анализ, за неумението на детето да обособява думите, да установява връзката между тях и тяхната последователност. Наблюдава се пропускане на отделни думи, разместване на думите, разделно писане на частите на
една дума и слято писане на две думи.
За целта се прилагат следните задачи:
– подбор на прилагателни, назоваващи признаци на предмета, към дадена дума
(дърво – овощно дърво, високо дърво, ниско дърво, декоративно дърво);
– подбор на подходящо съществително към прилагателните имена (овощен:
овощна градина, овощно дърво; висок: високо дърво, висока трева, висока къща,
висок зид; дълбок: дълбока река, дълбоко езеро, дълбок ров; червен: червена ябълка,
червена тухла, червена керемида, червен покрив.
– работа с прилагателни, чиито окончания са пропуснати;
– работа за съчетаване на съществителни имена с глаголи:
а) подбор на подходящите глаголи към дадено съществително (Какво може
да се направи с ябълката? – Садя ябълка; Поливам ябълка; Бера ябълка; Ям ябълка; Мия ябълка; Режа ябълка);
б) подбор на подходящото съществително към дадения глагол с предлог (излизам от…; влизам в…; заминавам за…; връщам се от...);
в) подбор на подходящата форма на глагола в зависимост от рода и числото на
съществителното (Тони e нарисувал. Тони е нарисувала.);
432

За корекционната работа при дисграфията...

– съчетаване на съществителното с числителното име (два, стол: два стола;
два, ученик: двама ученици; десет, учител: десет учители; сто двадесет и пет,
студент: сто двадесет и пет студенти);
Д) Работа с изречение
Характерно е нарушаване на синтактичната структура на изречението – тук се
отнасят грешките, които свидетелстват за липса на яснота по отношение на синтактичния анализ. Детето не умее да отделя думите, съставящи изречението, и да
установява тяхната последователност. Наблюдава се разместване на думите, слято
писане на две думи и изречения.
За формирането на уменията да се определя броят, последователността и мястото на думите в изречението се препоръчват следните задачи:
– определяне на границите на изречението в напечатан без точки текст;
– съставяне на изречение по картинка и определяне на броя на думите в него;
– съставяне на изречение с определен брой думи в него;
– съставяне на изречение по зададена схема;
– разграничаване на словосъчетание и изречение;
– разграничаване на предлози и представки (от-късвам от …; до-писвам до …;
от-казвам се от …; за-минавам за …;
– разграничаване на служебните и пълнозначните думи;
– разширяване на изречение, като се увеличава броят на думите в него;
– съставяне на изречение от думи, които са дадени разбъркано;
– съставяне на изречение от думи, назоваващи един и същ предмет, но в различни ситуации, изобразени на различни картинки (изречения с думата топола: Край
къщата расте топола. През пролетта на клоните на тополата се появиха листа.
Птиците свиха гнездо на тополата. Листата на тополата през есента опадаха).
След това – подреждане на изреченията в зависимост от това на кое място е думата
в съответното изречение.
ІI. Корекционна дейност при аграматичната дисграфия
Аграматичната дисграфия се свързва с развит в недостатъчна степен лексикограматичен строй на речта, с неформираност на морфологичните и синтактичните
обобщения. Процесът на формиране на граматическото изграждане на писмената
реч не е завършен. Грешките могат да се проявяват на лексикално равнище (словообразувателни модели и словоизменителни парадигми), на синтактично равнище2).
Корекционната работа се свежда до формиране у детето на представата за морфологичните елементи, изграждащи думата, и за словоизменителната парадигма
на думата, както и за структурата на изречението.
Корекционната работа се осъществява на три равнища.
А) Синтактично равнище – то е свързано с формиране на навика за построяване
на самостоятелни изказвания. Децата се учат:
– да характеризират и да различават частите на речта (клас на пълнозначните думи: съществително име, прилагателно име, числително име, местои433
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мение, наречие; клас на служебните думи: предлог, частица, съюз) и частите
на изречението (подлог, сказуемо; допълнение, определение, обстоятелствено
пояснение);
– да усвояват видовете подчинителни връзки в словосъчетанието и простото
изречение (съгласуване, управление, прилагане);
– да образуват словосъчетания и изречения от различен тип;
– да спазват мястото на думите в изречението – словореда;
– да различават групата думи от изречението (в него задължително трябва да
има предикативни отношения между подлога и сказуемото);
– да съставят изречение от дадена съвкупност от думи, без да се допуска
пропускане на членове на изречението и повторения;
– да съставят самостоятелно изречения;
– да съставят текстове от по 2 – 3 изречения.
Б) Словообразувателно равнище – то е свързано със затвърждаване на навиците за образуване на думите. Децата се учат:
– да образуват съществителни с умалително-гальовни суфикси:
а) наставки за умалително-гальовни съществителни от мъжки род: -ЕЦ:
град – градец, вятър – ветрец, прах - прашец; -Е: юнак – юначе, козел – козле,
петел – петле, козел – козле, крак – краче; -ЛЕ: брат – братле, врат – вратле, нос – носле; -ЧЕ: другар – другарче, кон – конче, креват – креватче;
овчар – овчарче, приятел – приятелче, стол – столче;
б) наставки за умалително-гальовни съществителни от женски род: -ИЦА:
глава – главица, ръка – ръчица, сянка – сенчица; -ЧИЦА: захар – захарчица,
кръв – кръвчица, сол – солчица; -КА: градина – градинка, машина – машинка,
кутия – кутийка, хартия – хартийка; -ИЧКА: вода – водичка, глава – главичка, душа – душичка, ръка – ръчичка;
в) наставки за умалително-гальовни съществителни от среден род: – ЦЕ:
езеро – езерце, крило – крилце, перо – перце, мляко – млекце, зърно – зрънце,
корито – коритце; -ЕН-ЦЕ: куче – кученце, лале – лаленце, магаре – магаренце, пате – патенце, пиле – пиленце, прасе – прасенце; – ИЦЕ: лице – личице,
мляко – млециче, слънце – слънчице. (Граматика, 1983);
– да образуват названията на малките на животните (овца – агне, крава –
теле, кокошка – пиле; коза – козле, магаре – магаренце);
– да образуват глаголи с помощта на различни представки от една и съща
мотивираща основа (чета: до-чета, раз-чета, от-чета, из-чета, за-чета…);
– да образуват глаголи от различни мотивиращи основи, но с една и съща
представка (до-пиша, до-рисувам, до-чета, до-разкажа, до-лея, до-варя);
– да подбират думи с еднакви корени (пиша, писмо, писател, писалище, писание, писалка);
– да образуват възвратни и невъзвратни глаголи (мия – мия се, обличам – обличам се, обувам – обувам се);
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– да образуват и да се различават формите на свършен и несвършен вид на
глаголите (деля – разделя – разделям, пиша – напиша – написвам, чета – прочета – прочитам, паля – запаля – запалвам, решавам – реша - разрешавам; летя
– долетя – долитам);
– да образуват притежателни прилагателни с различни суфикси (-ОВ/-ЕВ: брат
– братов, чичо – чичов, дядо – дядов, Иван – Иванов; -ИН: кака – какин, мама – мамин, леля – лелин, баща – бащин, Иванка – Иванкин);
– да образуват относителни прилагателни с различни суфикси (-ЕН: чай – чаен,
супа – супен, кадифе – кадифен, коприна – копринен, стъкло – стъклен, басма – басмен; жито – житен, училище – училищен, читалище – читалищен; -СК-И: гора
– горски, град – градски, село – селски; -ЕШКИ: баба – бабешки, коте – котешки,
пиле – пилешки, жаба – жабешки, крава – кравешки, теле телешки; -И (вълк – вълчи, овца – овчи, кокошка – кокоши, коза – кози; птица – птичи; -ОВ: бор – боров,
бук – буков, дъб – дъбов, върба – върбов, малина – малинов, ягода – ягодов);
– да обогатяват речника си чрез натрупването на нови думи благодарение на
усъвършенстване на словообразувателните процеси.
В) Словоизменително равнище – то е свързано с овладяване на словоизменителната парадигма на думите и със затвърждаването на навиците за образуване на
словоформите на думите. Децата се учат да:
– различават формите за единствено и множествено число на съществителните
имена, например: един музей – много музеи; един ручей – много ручеи; сергия – сергии; чиния – чинии и т.н.;
– образуват формата за единствено число на съществителното име, например:
ученици – ученик, войници – войник, речници – речник и т.н.; мекици – мекица; ръкавици – ръкавица и т.н.;
– разграничават формите за среден род на прилагателните имена и наречията
(Тя говори високо. Той е високо момче. Пожелавам ви весело прекарване. Прекарахме много весело.);
– образуват и използват конструкции със съществителни имена;
– съгласуват съществителните и глаголите в сегашно време 1 лице по число (аз
чета – аз чете; аз пиша – аз пише и т.н.;
– образуват и различават на формите за първо, второ и трето лице на глаголите
в сегашно и минало време;
– образуват, пишат и произнасят правилно случаите на така наречения
„условен правопис“ във формите за 1 лице единствено число и 3 лице множествено число, например: чета [четъ]; четат [четът]; горя [гор`ъ]; горят
[гор`ът];
– образуват и използват учтивите форми с минало деятелно причастие в състава
си (Господине, Вие сте дошли навреме.) и с прилагателни или минали страдателни причастия (Господине, Вие сте поканен на тържеството! Госпожо, днес сте
много елегантна!);
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– разграничават формите за трето лице минало свършено време от формите
на повелително наклонение (Той се успокои – Успокой се!); на формите за трето
лице единствено число от формите за повелително наклонение (Той стои. –
Стой тук!);
– съгласуват прилагателните и съществителните по род и число;
– образуват и използват винителните форми от местоименията за назоваване
на лица мъже (Кой влезе в стаята? Но: С кого разговаряш? Кого видяхте на
улицата? Никого не съм виждал. С никого не съм разговарял. Помоли някого
да ти помогне!).
Работата по профилактиката на дисграфията е изключително широка и многоаспектна. В логопедичната класификация, в корекционната и профилактичната практика трябва да се отчитат механизмите на езиковите и оптическите
и пространствените нарушения в структурата на детската дисграфия, лексикалното и граматическото развитие на децата, корекцията на фонетическите
и фонематичните нарушения, формирането на навиците на езиковия анализ и
синтез, развитието на оптическите и пространствените функции.
Последният етап от корекционната дейност трябва да завършва с работа по
формирането на свързаната реч (развитие и усъвършенстване на уменията и
навиците при построяване на свързано изказване: на програмиране на смисловата структура на изказването; на подбор на езиковите средства, необходими
за построяването на изказването). Извън пределите на логопедическата класификация и препоръки за преодоляването на дисграфията не трябва да остават
психофизиологическите особености на много от децата с дисграфия: недостатъчно внимание, непълноценна слухова и речева памет, недостатъчно равнище
на развитието на абстрактното мислене, повишена възбудимост, припряност.
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ABOUT THE CORRECTION WORK BY DYSGRAPHY
OF THE LANGUAGE BASE
Abstract. By coding the sound composition of the words from the verbal sound speech
are observed a lot of difficulties, connected with the usage of the letters by following the
regulation of graphics and orthography. The object of the following research is the correction work, which is connected with disgraphy of the language base. Speech therapist`s
work must be related to enrich child`s vocabulary, to give the child more knowledge about
grammar and its usage. The improvement of the syllable and the morphemic segregation
of the word takes a very important place in mastering the lexical relations of the words
with an aim to make them semantically clear. The child should know very well all kinds of
subordination relations between words in the composition of the combination of the words
and sentences. It is necessary because this is the way the child to compose independent
different syntactic compositions. To have some results, the logopedic – therapist should
work constantly on all aspects of the language system.

Mrs. Lilyana Chobanova

University of Plovdiv, Bulgaria
Е-mail: lili_iv_4@abv.bg

438

Pedagogy

Volume 87, Number 3, 2015

Педагогика
Shared Experience /
Споделен опит

ЕДИН КОМПЮТЪР – МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Жечка Стоянова

Целодневна детска градина „Валентина Терешкова“ – Варна

Резюме. В статията се разглежда иновативното приложение за съвместяване на традиционните и компютърните технологии в предучилищна група на
детската градина. Целта е да се акцентира върху възможността компютърът да
се използва като инструмент за създаване на собствени учебни продукти. Потенциалът на дигиталните технологии не се изчерпва само с визуализиране на
образи и съдържание, а е предпоставка за оригинални решения на образования,
модерен учител.
Keywords: digital devices and paper formed, technology of sharing, collaboration, educational directions, pre-school age, technological resources, effective
integration

Технологичните промени и информационните технологии са част от съвременното образование. В педагогическата практика на детските градини все
по-обосновано намират приложение дигиталните технологии, които допринасят за повишаване стандарта на образованието поради различните методи
на преподаване и начини на учене. Традиционното учене се модернизира и
чрез средствата на ИКТ се реализират иновативни педагогически практики.
Учителите имат възможност да използват приложения, които улесняват работата им, а мултисензорните подходи на дигиталните технологии развиват
креативността на децата още от предучилищна възраст.
Да се създаде благоприятна среда за възприемане, преработване и представяне на учебното познание, при която има елемент на забавление, е амбиция
и на детския учител. Прилагането на съвременни подходи за развиване на
детските умения, въображение и творчество във всекидневната педагогическа
практика е правилното усилие, което дава резултат.
Компютърните продукти, които се използват в детските градини, са съобразени с възрастовите особености на децата и програмното съдържание
и едновременно с това дават възможност за разширяване и надграждане на
вече придобити представи и умения. В процесите на учене децата получават
целенасочена представа за компютъра като техническо средство, разграничават главните му части, опознават основни възможности на програми за
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рисуване, звук и текст, учат се да ги използват при изпълнение на достъпни
учебни задачи. Така занималнята на детската група се превръща в своеобразно виртуално пространство с нови инструменти за общуване и възможности за комуникация.
Практически, не всички детски заведения са оборудвани с мултимедийни
устройства или интерактивни дъски. Най-често учителите разполагат с компютърна конфигурация. В съчетание с интернет достъп те обменят със свои
колеги ресурси и сведения за добри практики не само от своята страна. Тъй
като все още липсва обединяваща национална платформа на детските учители, споделянето на ефективни учебни ресурси се осъществява чрез няколко
образователни сайта.
За най-ценна смятам възможността компютърът да се използва като инструмент за създаване на собствени учебни продукти и в този смисъл той има
неизчерпаеми възможности. Реализирането на добри практики предполага
и изисква творчески усет, разпознаване на силата на познавателния процес,
конкурентност с готовите софтуерни продукти. Настоящото поколение расте
и се развива заедно със своите дигитални играчки, а и те са така привлекателни. Реалността показва, че ще повишим ефективността на образователния
процес, ако говорим на „езика на младите“, т.е. включване на дигиталните
технологии под една или друга форма в хода за заниманието, което качествено
променя всички последващи дейности.
Визуализирането чрез компютърната конфигурация използвам:
– фронтално;
– индивидуално;
– споделено.
Предимствата на фронталното въздействие при визуализиране на съдържание са:
– въвежда и мотивира в темата;
– допълва представата;
– обогатява опита;
– разнообразява организационните условия за педагогическо взаимодействие.
Но има един важен недостатък – не е гарантиран обхват на вниманието на
цялата детска група. Причината се крие в големината на монитора. Не всички
деца имат еднаква видимост към екрана. Как да компенсираме? Има няколко
възможности:
– използване на потенциала и силата на детската игра, за да се разиграе
съдържанието на отделен слайд или момент от контекста на темата. Така не
само се дават знания, но децата ще упражнят своите умения;
– осъществяване на междупредметна връзка – отново се активизират всички деца;
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– трансфериране на знанията със средствата на компютъра – хипервръзка
с други медийни файлове, което отново е силен мотиватор за повишаване на
активността;
– и други, според креативността на педагога.
Индивидуално или самостоятелно – упражняване в действие с основни и
специални клавиши; изпробване на знания, умения; развиване чрез рисувателни игри в различни програми; за диагностика – в предварително разработени тестове, които съхраняваме и др.; възможностите са според нуждите и
интересите на конкретното дете.
За да се обогати процесът на общуване, може да се използва още един
ефективен метод, при който си служим едновременно с дигитални устройства
и хартиен носител на една и съща информация. Технологията е следната.
Изработва се презентация на определено учебно съдържание, като всеки от
слайдовете съдържа картинка, с която разполагаме и на хартия. Групата деца, които ще играят играта, се подреждат в редица. В началото на редицата се намира
компютърът, в края – маса с разпръснати картинки. Първият от редицата стартира
играта, като трябва да разпознае например „колко показва часовникът“, да прошушне информацията на стоящия до него, той – на следващия, и така до последния в редицата, който намира между картинките това, което са му казали, и го
подрежда на постер на място, съответстващо на номера на слайда. След това отива в началото, до компютъра, разпознава съдържанието на следващия слайд и го
предава „на ухо“ на детето до себе си. Информацията отново стига до масичката с
картинките, детето открива подходящата и я поставя на следващия номер. Оформлението на постера зависи от изобретателността на учителя и възможностите на
пространството. В края на играта следва „проверка“. Всички заедно проследяват
дали информацията от слайдовете съответства на подреденото от децата. Правят се уточнения и оценка на работата на екипа. Така се насърчава поведение в
приятелско сътрудничество и разбира се, изработват се умения за прилагане на
знания по определено образователно направление. С няколко клика на мишката
се разбъркват слайдовете и се дава ход на следващата игра.
Друг вариант на виртуална практика – всяко дете разполага с оперативен
материал, който се съдържа и в слайдовете на изготвената презентация („Намери картинката на думата“, „Познай по звука“, „Опиши, за да познаем“ и
др.). Избрано от учителя дете вербално или невербално разчита информацията, която сме задали в слайдовете, и я „предава“ на цялата група. Според
целта, която сме си поставили, са и правилата за конкретната игра. Но като
цяло е важно всички деца да бъдат активни, действащи, увлечени във взаимодействието, а не наблюдатели на един екран.
Преимущества на този вид използване на компютъра в детската градина:
– децата боравят с реален оперативен материал – групов или индивидуален, съпътстван е с предметни действия;
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– осъществяването на задачата има връзка с други аспекти на познавателната дейност;
– използване на компютъра като полезен инструмент за насърчаване на
общуването в групата;
– постоянно взаимодействие с останалите членове на групата;
– техническите средства допълват детската игра, а не я изместват;
– формира се интерес, мотивация за учене;
– увеличават се шансовете за запомняне поради участието на повече възприятия;
– формират се разбиране и вкус към новите технологии;
– служи за реализиране на собствени креативни решения.
От гледна точка на опита, използването на този метод развива и учителя, и
децата – учителят повишава своята технологична и компютърна грамотност,
като същевременно търси съвременна методология за преподаване, а децата
гъвкаво използват своите знания и умения в предлаганата дейност.
Мотивирането за учебна дейност чрез средствата на ИКТ в детската градина може да се постигне, ако учителят знае кои технологии са подходящи
за съответното образователно направление и как най-ефективно те да бъдат
интегрирани. Една рисунка например може да бъде ресурс за ново равнище
– създаване на разказ, стих, песен с оглед на нивото, до което искаме да достигнем. Визуализирането на всяко детско постижение несъмнено повишава
самочувствието на детето, защото видно получава подкрепа. Дигиталното
презентиране на детските продукти от учебно-познавателна дейност несъмнено е добър подбор на технология, защото стимулира и култивира поведение,
на което творчеството е престижна характеристика. Най-ярко потвърждение
намира при деца от подготвителните групи на детските градини.
Трябва да отбележим, че всяко дете реагира по различен начин при включването на компютърна технология в хода на различните занимания. Има несигурни деца, които се страхуват от един евентуален неуспех, който ще бъде
видян от цялата група. В такъв случай е важна компетентността на учителя
и знанията му как да поддържа висока мотивация у децата за работа с нови
технологии. За да окуражим всички деца, са нужни точни и ясни инструкции.
Малките не притежават умения сами да организират и направляват своето
учене и ако срещнат трудност, губят мотивация. Ето защо, заедно с учителя,
могат да изследват, уточняват, експериментират и затвърдяват своите умения
и знания. Положително въздействие имаме, когато:
– поставената задача не е много трудна, но да не се постига и лесно;
– детето се справя добре, ако знае какво конкретно се очаква от него;
– учителят следи и напътства децата през цялото време;
– поставената задача има връзка с няколко образователни направления;
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– децата се чувстват откриватели, т.е. не всичко е поднесено наготово;
– технологията не замества учителя;
– своевременна обратна връзка.
Потенциалът, скрит в използването на компютърната конфигурация, е толкова, колкото са оригиналните педагогически решения на детския учител.
Стига да притежава технологична грамотност, той може да внедри дигиталните технологии във всички образователни направления и ядра, в различни
ситуации – преднамерени или непреднамерени, във всички части на отделното занимание според целта, която си е поставил – занимателна, образователна,
социална и пр. Визуализира се не само учебно съдържание, но и всеки продукт на детското творчество, което се превръща в предпоставка за нови, креативни решения и от страна на детето, и на учителя. Големите възможности
са свързани с интерактивни, дигитални устройства и техния софтуер. А колко
скоро образите, с които ще запознаваме децата, ще бъдат холограмни, зависи
пак от хората, които всъщност управляват компютрите.

ONE COMPUTER – MANY OPPORTUNITIES
Abstract. This article shows the innovative practice and reconciliation of
traditional and computer technologies in the pre-school group of the kindergarden.
The main goal of the paper is to put the accent on the ability to use a computer as an
instrument to create our own learning products. The potential of digital technologies
does not end with visualizing of images and content but is a prerequisite of the
original ideas of an educated and modern teacher.

Mrs. Zhechka Stoyanova

Kindergarten “Valentina Tereshkova”
11, Kishishev Str.
Varna, Bulgaria
E-mail: j2_andreewa@abv.bg
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИСТОРИЯ,
АКАДЕМИЗЪМ И РЕАЛНИ ПРАКТИКИ
В СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Академични полета на социалната педагогика, съставител:
проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева, научна редакция: проф. дпн Клавдия
Сапунджиева, проф. д-р Нели Бояджиева, гл. ас. д-р Марина Пиронкова,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014 г.
Пламен Радев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. Отзивът представя съдържанието и основните идеи в посочената погоре книга. Тя е дело на осем автори от катедра „Социална педагогика и социално
дело“ при ФНПП и е издадена по научноизследователски проект от 2014 г.
Keywords: social-pedagogical activity, social pedagogy

Книгата, която представям, е отдавна чакано обобщение на някои от главните въпроси на социалната педагогика. Написана е с видимо преодоляване
на формалността на фактичността и със специфичен стил на усещане и опит,
култивиран през годините за решаване на проблемите, заложени в заглавията
на отделните статии.
Вдъхновител на проекта и написването на книгата е проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева. Тя е написала следните материали в нея: „Академичният статут на
социалната педагогика“, „Възгледи за социалната педагогика в българския периодичен печат в края на XIX и началото на XX век“, „Социалнопедагогически
проблеми на семейството“. В първата статия „Академичният статут на социалната педагогика“ е направен кратък, но прецизен преглед на статуса и генезиса
на социалната педагогика у нас, различните нейни превъплъщения, забвение и
ренесанс. Посочени са приоритетните перспективи на социалната педагогика
и социалнопедагогическата практика. Това е направено в конкретни смислови връзки и методологично наслоени основни щрихи. Особено удоволствие ми
предостави текстът на „Възгледи за социалната педагогика в българския периодичен печат в края на XIX и началото на XX век“. Почти с лупата на Шерлок
Холмс и логическата машина на Раймонд Лулий се вижда един възобновен свят
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на идеите на редица немски и български педагози. Що се отнася до „Социалнопедагогически проблеми на семейството“, то се вижда, че проф. Кл. Сапунджиева показва една класика в развитие на тематиката – от определения, през
същностни елементи до предлагане на модели за реални практики.
Текстовете „Социалнопедагогическо консултиране и съветване“, „Педагогика на свободното време“ и „Кариерни ориентации и нагласи на студентите“ са дело на проф. д-р Нели Бояджиева. Дискурсът им е едновременно
обширна, но и синтезирана визия за тези дейности, интенции и събития. Те
са презентирани с разумни разграничения, израстване и развитие в тяхната
идентичност и разбира се, с възможната любов на автора към тази тематика.
Тук не мога да се сдържа и да не възкликна: ако действителността се разглежда със страстно око, то теорията за нея става удивителна.
Темата „Умения и социални компетенции. Теория и практика“ е разработена от проф. д-р Борис Минчев. Той е избегнал дилемата – защо трябва да
си губим времето да преживявам отново миналото или да го прекарвам в тревоги за бъдещето? Това е станало с възможно най-разумното решение: да се
разгледат двете базисни единици на социалното функциониране в настоящето
– умения и компетенции, и то въз основа на два алтернативни подхода.
Частите „Социална педагогика и социална работа“, „Социалнопедагогическа работа с деца и юноши в алтернативна грижа“ са творба на проф. д-р Нели
Петрова. Темата за „Социална педагогика и социална работа“ е щекотлив проблем, като опитът за решаването му е в полза на вътрешната професионализация
със споделени ценности и спецификите на помагащата дейност в това вътрешно обособяване със съответните пресечни точки. Текстът в „Социалнопедагогическа работа с деца и юноши в алтернативна грижа“ е интеграция на теория
и практика в тази област, на педагогическо и психологическо тълкуване.
В обема на сборника проф. д-р Цецка Коларова е написала „Гражданското
образование в университетската подготовка на социалните педагози“ и „Университетското образование по правата на човека в специалност „Социална
педагогика“. Това са нейни любими теми, които от години наред са разработвани с вътрешна мотивация, хъс и принципност.
В книгата е отделено място на идеите на младите автори Александър Ранев
и Цветослав Николов с материала „Превенция и кризисна интервенция при
работа с деца с поведенчески нарушения“. Споделени са теоретически възгледи за подходи и стратегии, както и емпирични изследвания.
Какво бих казал в заключение? След 35 г. стаж в педагогическите науки, аз
съм горд да поставя книгата на моите колеги на видно място в библиотеката
си. Тя е чудесен принос чрез показания в нея холистичен и полифоничен гоблен от текстове. В него умело е направляван и поставен сложен и многообразен набор от теми, които със своята разработка създават от една не твърде
позната територия един осезаем и разбран свят.
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INTERACTION BETWEEN HISTORY, ACADEMIC
AND REAL PRACTICES IN SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY
Academic Fields of Social Pedagogy, compiler: Prof. DSc Klavdia Sapundjieva,
scientific editing: Prof. DSc Klavdia Sapundjieva, Prof. Dr. Nelly Boyadjieva,
Assist. Prof. Dr. Marina Pironkova, University Publishing House “St. Kliment
Ohridski”, Sofia, 2014.
Abstract. The review presents the contents and main ideas in the book above.
It is the work of eight authors from the Department of Social Pedagogy and Social
Work and is issued by a scientific research project in 2014, financed by the Scientific
Research Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.”

Prof. Dr. Plamen Radev

University of Plovdiv
24, Tzar Assen Str.
4000 Plovdiv, Bulgaria
Е-mail: eduman@abv.bg
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НОВА КНИГА

ОТЗИВ ЗА КНИГАТА НА ПРОФ. Д.С.Н. ДОНЧО ГРАДЕВ
„ВЛАСТТА НА МАЛКИЯ ЧОВЕК“ (2015)
Клавдия Сапунджиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Статията представя новата книга „Властта на малкия човек“. Авторът разкрива поведението на малкия човек днес. Книгата е полезна за широк кръг читатели.
Keywords: little man, common person, power

Новата книга на социалния психолог проф. Дончо
Градев е поредното предизвикателство за читателя.
Макар и предназначена за по-широката аудитория,
тя е високо научно постижение, защото разкрива
критичния поглед на автора към един отдавна познат, но сякаш забравен феномен, свързан с тоталитарните режими на ХХ век и станал известен чрез
героя на известния психоаналитик Вилхелм Райх от
книгата му „Чуй, малки човече“ (1948 г.). Описаният
от Райх „малък човек“, носител на „емоционалната чума“, на моралната деформация и фашизирания стремеж към власт, става повод за автора да
проследи и анализира критично съвременната му
трансформация, прояви и убежища. Представяйки
характеристиките на Райх за малкия човек, Градев
не само ги припомня и интерпретира, но и прехвърля мост към настоящето, като доказва съществуването на този устойчив социален тип в днешното демократично общество. Нещо
повече, авторът разкрива двояката му мимикрия в социално отношение – като
член на масата, тълпата и като скрит зад обикновеността, като подменена идентичност, изявена чрез друго, различно понятие – „обикновен човек“. В книгата
се анализира поведението на днешния „малък човек“, разкриват се проявите
му в моментите на екстаз – като член на екзалтираната тълпа, и в моментите на привидно социално спокойствие – като латентен стремеж към върховете
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на властта. С научна елегантност, леко и дори присмехулно на места, авторът
разкрива метаморфозата на този стремеж – от инструмент (за да съм близо и с
властта) към власт за себе си (за да властвам над другите), една теоретично-аналитична задача, която авторът решава успешно чрез разкриването на проявите
на властовата и политическата култура на малкия човек.
Убедена съм, че особен читателски интерес ще предизвика текстът, който
разкрива убежищата на малкия човек – от местата на всекидневието до поведението, свързано със социалните промени у нас. Читателят ще го припознае в
дребнавия съсед – блюстител „на реда“ и ненужните забрани в жилищния блок
и квартала, в бюрократа, предателя, доносника, но и в дигиталното му превъплъщение като хейтър или наемен трол. Без да натрапва собствения си опит,
авторът разкрива обективно посредствеността и моралната деградация в различни социални полета и на различни властови равнища. Като особено постижение на автора може да се открои анализът на трайното присъствие на малкия
човек в политическата среда и сферата на политическата активност, където той
е скрит в митингуващата тълпа, прикрил е собствената си некомпетентност и
по един деформиран, Франкенщайнов начин трайно се е утвърдил.
За широката аудитория, но особено за академичната общност у нас, ще
бъде особено интересен анализът на „срещите с малкия човек в университетските среди“. Авторът подлага на критичен анализ промените в нормативната
уредба за висшето образование и академичното развитие у нас през последните десетилетия, привежда драстични примери за недоразуменията и деструктивните последствия от поведението на малките хора в науката.
Новата книга на Дончо Градев „Властта на малкия човек“ е ценна не само
с това, че информира за явлението и неговите проявления днес, но и със силата на това, че авторът бие камбаната на непримиримостта към моралната
деформация и властта на малкия човек. Защото е крайно време да осъзнаем,
че примирението и снизхождението не са верният път към преодоляването на
тази социална зараза, която руши позитивните сили на живота. Защото малкият човек се радва на страданието ни, завижда на постиженията ни, конформно
ни предава. Защо тогава ние му прощаваме?

NEW BOOK

Abstract. The article presents the new book “The power of the Little Man”. The
author reveals the behavior of the Little Man today. The book is useful for a wide
range of readers.

Prof. Klavdia Sapundjieva, DSc

Sofia University
Sofia, bulgaria
E-mail: sapundjievak@abv.bg
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В новите книжки на научните списания на издателство
четете
1/2015: сп. „Български език и литература“
Събитието на деконструкцията и мястото на литературата / Даниела Стракова
Статията разглежда дискурсивния проект на Жак Дерида, наречен „деконструкция“,,
и по-точно – всеобщата задължителност и обвързаност на деконструкцията с идеята,
че тя винаги вече „е“, вече действа и има ефект върху чието и да е съзнание.
За четенето и езиковото образование на утрешния ден (I – IV клас) / Мариана
Мандева, Пенка Кънева
Текстът разглежда проблема за „малкото голямо четене“ отвъд литературното
обучение – и на занятията по роден (български), и по чужд (английски) език в началния
образователен етап
1/2015: сп. „Чуждоезиково обучение“
За резултатите от едно лингвопрагматично изследване и тяхната дидактическа
значимост / Донка Мангачева
Статията представя част от резултатите на едно лингвопрагматично изследване
върху диалогичното единство с въвеждащ подбудителен акт, които имат значимост
за чуждоезиковото обучение.
Казусен подход в обучението по чужд език на студенти от инженерно-технически
специалности / Сеня Терзиева, Петър Антов, Таня Панчева
Прилагането на казуси като инструмент за активно учене предоставя на студентите
възможност за усвояване на различни важни умения, необходими както във, така и извън
учебната зала и най-вече в професионалната практика. Активното учене помага на студентите да развият умения за решаване на проблеми, критично мислене и аналитични умения.
1/2015: сп. „Математика и информатика“
Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване
на интерактивни методи / Лиляна Каракашева-Йончева
Текстът разглежда основните характеристики на интерактивната образователна
среда във висшето училище. Показани са възможностите на интерактивните методи
за повишаване на мотивацията и активността на студентите в процеса на обучение.
Ролята на емоциите на учениците при мотивацията им в обучението по математика / Румяна Маврова, Зара Данаилова
Статията разглежда една възможност за повишаване на мотивацията на учениците и предизвикване на емоции у тях в обучението по математика чрез разкриване на
връзки между математиката и художествената литература.
1/2015: сп. „Химия. Природните науки в образованието“
Тревожността в часовете по природни науки / Здравка Костова
В статията се обсъжда значението на знанията за емоциите и по-специално за тревожността в обучението по природни науки и математика за повишаване на постиженията.
Графични задачи в обучението по физика в средното училище / Христина Петрова
Представена е пълна класификация на графичните задачи в обучението по физика,
както и методика за решаване на графични задачи. Методичeските бележки са свързани
с успешното решаване на графичните задачи от учениците.
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1/2015: сп. „Професионално образование“
Мястото на образователните сайтове и софтуерните продукти в процеса на
обучение / Бисерка Василева
Целта на проучването е да покаже използват ли – и до каква степен – българските
ученици и учители образователни сайтове и образователни софтуерни продукти при
подготовката си за учебния ден.
В защита на българския жестов език: необходима информация, съдържание и практическо приложение / Миряна Мошева
Текстът представя особеностите на жестовите езици, създаването и обогатяването на речници за българския жестов език и засяга темата за образованието на децата
с проблеми на слуха.
1/2015: сп. „История“
Богомилите – предшественици на Реформацията / Георги Василев
Текстът акцентира върху паневропейския мащаб на българското духовно влияние в
средновековна Европа и възникването на богомилството и разпространението му в земите на днешна Македония, Босна, Северна Италия, в катарската цивилизация на Южна
Франция, Германия, Фландрия и Англия.
Нови щрихи към създаването и дейността на Комисарството по еврейските въпроси / Иванка Гезенко
Настоящата публикация има за цел да представи нови моменти при създаването на
една от най-страшните изпълнителни институции в България в годините на Втората
световна война – Комисарството по еврейските въпроси.
1/2015: сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
PISA 2015 ще се проведе изцяло в електронен формат / Неда Кристанова
PISA 2015 ще се проведе изцяло в електронен формат посредством компютърно базиран тест за разлика от всички предходни етапи на програмата. В теста ще бъде включен и нов модул, измерващ уменията на учениците за екипно решаване на проблеми.
Компетентността и компетенциите на личността – стратегия на университетското образование през XXI век / Румяна Милкова
Настоящото изследване е посветено на съвременните измерения на сложните категории „компетентност“ и „компетенции“ и изграждането им в личността на бъдещите специалисти с помощта на обучението, образованието и възпитанието в университетите.
1/2015: сп. „Философия“
Мода и време (към една антропология на обличането / Лазар Копринаров
В статията обличането се разглежда във философско-антропологическа перспектива. Защитава се идеята, че обличането е преди всичко възможност за пригаждане на
тялото към някакъв желан образ и част от човешкия опит за работа с времето.
Философия на филма / Томас Вартенберг
Промени както в академичната философия, така и в културната роля на филмите
като цяло, правят наложително за философите да приемат филма сериозно като артформа, наравно с по-традиционните като театър, танц и рисуване.
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УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ
Редакционната колегия на списание „Педагогика“ (Pedagogy, Bulgarian Journal оf
Educational Research аnd Practice) разглежда само ръкописи, които са насочени единствено
към него. Ръкописи, които вече са публикувани някъде, били са изпратени, или са под печат
в друго списание, няма да бъдат публикувани. Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи и това ще бъде проверявано чрез експертна оценка на двама
анонимни и независими рецензенти.
Електронното изпращане на ръкописите е за предпочитане. Адресът е: pedagogy@azbuki.bg
Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.
За оформяне на ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги електронно писмо, трябва да се използва стандартна word програма.
Подготовка на ръкописа
Общи указания
(1) Ръкописите могат да бъдат написани на български или на английски, съобразно
желанието на автора.
(2) Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с
информативно и без никакви съкращения заглавие на статията, след което следват имената
на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което
ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни
резултати (не повече от 20 реда); 3 – 6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори
с техните академични позиции, училища или научни организации, пощенски и електронни
адреси.
(3) Фигурите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
(4) Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено – Таблица 1, Таблица
2 и т.н. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости
между някакви величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето
на статиите и затова тяхната употреба не се окуражава.
Бележки и литература
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Маргинални източници, които нямат присъствие
в световните научни масиви, нямат място в списъка на основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак е необходимо, това може да стане в раздела „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е
преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно.
Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо,
мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document
format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като
горни индекси. Представянето на литературните източници в списъка на литература става
в APA – стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който
се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за
образованието.
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Ето основните примери:
Списания:
Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in
an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79,
1121 – 1126.
Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки. Химия, 7, 112 – 119.
Такива източници се цитират в основния текст като: Thompson (1986) или (Thompson,
1986).
Missen, R.W. & Smith, W.R. (1989). A question of basic chemical literacy? J. Chem. Educ., 66,
217 – 218.
Този източник се цитира в основния текст като: Missen & Smith (1989) или (Missen &
Smith, 1989).
Subramanian, R.M., Goh, K. & Chia, L.S. (1995). The relationship between the number of
elements and the number of independent equations of elementary balance. J. Chem. Educ., 72, 894
– 895.
Такива източници се цитират в основния текст като: Subramanian et al. (1995) или
(Subramanian et al., 1995).
Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том
започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника – ето така:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as
measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14 – 24.
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7 – 8), 82 – 105.
Книги
Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press.
Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.
Книги/сборници с редактор
Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes (pp.
59 – 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge:
Cambridge University Press.
Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44 – 104). В: Ганчев, И. &
Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика.
Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.
Коректури
Преди публикуването на приетите за печат ръкописи авторите ще получат коректури на
своите статии, които трябва да върнат в редакцията в срок от една седмица; големи промени в
текста на този етап не се допускат.
Отпечатъци
Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf на техните статии, с които авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които
да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.
Последни думи
Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища.
Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това
списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.
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GUIDE FOR AUTHORS
Manuscripts submitted to this journal are considered if they have been submitted only to it, they
have not been published already, nor are they under consideration for publication or in press elsewhere.
Contributions to the Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice must report original research
and will be subjected to review by anonymous and independent referees at the discretion of the Editor(s).
Manuscripts for consideration should be sent electronically to pedagogy@azbuki.bg. If email
submission is not possible, please send an electronic version on disk.
Electronic submissions should be sent as e-mail attachments using a standard word processing
program.
Manuscript preparation
General guidelines
(i) Manuscripts can be presented in Bulgarian or in English.
(ii) Manuscripts should be compiled in the following order: title page (an informative without any
abbreviations title of the paper and names of the authors (without their current academic positions);
abstract in size not exceeding 20 lines; 3-6 keywords (only in English); full text; acknowledgments;
appendixes (as appropriate); notes; references; full addresses of all authors (academic positions,
affiliations, postal addresses, email addresses).
(iii) Figures and their captions are to be presented separate to text but their position in the text
must be indicated (Fig. 1, Fig. 2, etc.). Please do not embed figures in the paper file.
(iv) Tables and their captions are to be presented separate to text but their position in the text must
be indicated (Table 1, Table 2, etc.). Please do not embed tables in the paper file. It is expected the
tables contain values of some quantities or variables; the text tables are not encouraged.
Notes and References
The list of references includes sources which can be easily checked by the referees and by the
readers as well. The marginal sources without world visibility should not be included in the list of
references. Nevertheless if such sources are necessary to be cited, they should be put in the list of
notes. This list should contain some additional explanations or marginal sources including internet
addresses, preferably in portable document format (pdf). The position of notes within the text is
marked by Arabic numerals as superscripts.
Style of the list of references should conform to that of Publication Manual of American
Psychological Association (APA style), widely used for such kind of publications:
http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
Examples:
Journals
Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an
introductory physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79, 1121-1126.
Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки. Химия, 7, 112-119.
These sources are cited in the text as: Thompson (1986) or (Thompson, 1986).
Missen, R.W. & Smith, W.R. (1989). A question of basic chemical literacy? J. Chem. Educ., 66, 217218.
This source is cited in the text as: Missen & Smith (1989) or (Missen & Smith, 1989).
Subramanian, R.M., Goh, K. & Chia, L.S. (1995). The relationship between the number of
elements and the number of independent equations of elementary balance. J. Chem. Educ., 72,
894-895.
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Such sources are cited in the text as: Subramanian et al. (1995) or (Subramanian et al., 1995).
If one should cite a source without continuing numeration of pages through the whole volume
of the journal, then the number of the corresponding issue is to be also included in the bibliographic
description of the paper in question, e.g.
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as
measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14-24.
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.
Books
Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press.
Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.
Edited Books
Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes (pp. 5989). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge
University Press.
Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44-104). В: Ганчев, И. & Тошев,
Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.
Proofs
Before publishing the authors will have the opportunity to check the proof of their paper. The
proofs should be corrected and returned to the Editor within a week. Major alterations to the text
cannot be accepted.
Reprints
After publishing the paper, first in the online edition in the journal, the authors will have the
possibility to make themselves an unlimited number of reprints of their articles using the PDFs sent
to them.
Last words
The acceptance of the submitted manuscripts for publication depends strongly on the reviewers’
recommendations. The publishing of the paper does not mean that the editors are in agreement with
the points of view advocated by the authors. The editors reserve the right to edit manuscripts when
necessary. There are no page charges to individuals or institutions.
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Издаването на списанието през 2015 година се осъществява
с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“

ПРОФИЛ НА СПИСАНИЕТО
„Педагогика“ e научно списание, което обединява вътрешнопредметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна
педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика. Във
фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното,
средното и висшето образование до ученето през целия живот. Списанието отразява
иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи
за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа
практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично
разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области. С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки
възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри
педагогически практики.
Основните раздели и теми на списанието са: История на образованието и педагогическите науки; Теория и опит; Научни изследвания; Философия на образованието;
Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически
практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.
Периодика на списанието – 9 книжки годишно.

JOURNAL SCOPE
Pedagogy is a scientific theoretical and methodological journal. It combines respective
areas of knowledge in a wider range of information, such as Preschool Education, Primary
Education, Education for Adults, Comparative Education, Special Education, History of
Pedagogy, Social Pedagogy. Focus of the journal are all educational levels - from preschool, primary, secondary and higher education to lifelong learning. The journal reflects
the innovative ideas, experimental results, modern trends and prospects for development of
teaching science and enrichment of actual teaching practice. The research content targets rich
thematic diversity and highlights discussions topics as well as penetration into the territory of
the frontiers of science. In order to give representative research integrity and meaningfulness
of the studied phenomena, the journal offers broad opportunities to share insights and research
achievements and good teaching practices.
Main topics of the journal are: History of Education and Pedagogy Sciences, Philosophy
of Education, Theory and Experience, Scientific Research, Foreign Educational Tradition and
Contemporary Experience, Good Educational Practices; Opinions and Positions, Personalities
in Science, Literature, Archive.
Periodicals of the journal – 9 issues per year.

Списанието е правоприемник на:
сп. „Народна просвета“ (1928 г.);
сп. „Предучилищно възпитание“ (1953 г.)
сп. „Начално образование“ (1961 г.)

Изданията на “Аз Буки“ можете да намерите в книжарниците на:
Националния природонаучен музей при БАН,
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград,
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

ДРУГИТЕ
ИЗДАНИЯ НА
„АЗ БУКИ“

ПЕДАГОГИКА • КНИЖКА 3 • 2015 ГОДИНА

ISSN 0861 – 3982

¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ
ÇÆÃ¿ÑÄÊÐÑÁÍ
Æ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
Ç Ì¿ÒÉ¿

¹ª¢¯°©§ ¤¦§©
§ ª§±¤¯±²¯
¬²¶¬ «¤±£§¶¤°© °®§°¬§¤
¢£§¬ ,6
©¬§¥©  

"5,'!2)!. ,!.'5!'%
!.$ ,)4%2!452%
¤$5#!4)/.!, */52.!,
6/,5-% 
.5-"%2  

Национално
издателство
за образование
и наука

ПРЕДУЧИЛИЩНО
И НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИКА
Научно списание
ГОДИНА

LXXXVII

КНИЖКА

3, 2015

°ÍÓÇÞ 3OFIA


¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ
ÇÆÃ¿ÑÄÊÐÑÁÍ
Æ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
Ç Ì¿ÒÉ¿

«±¤«±§©
§ §¬³¯«±§©
¬²¶¬ «¤±£§¶¤°© °®§°¬§¤
¢£§¬ ,6)
©¬§¥©  

-!4(%-!4)#3
!.$ ).&/2-!4)#3
*/52.!, /& %$5#!4)/. 2%3%!2(
6/,5-%



.5-"%2

 

°ÍÓÇÞ 3OFIA


¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ
ÇÆÃ¿ÑÄÊÐÑÁÍ
Æ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
Ç Ì¿ÒÉ¿

®¯³¤°§¬ª¬
 ¯¦¡¬§¤
¬²¶¬ «¤±£§¶¤°© °®§°¬§¤
¢£§¬ 86
©¬§¥©  

6/#!4)/.!,
%$5#!4)/.
6/,5-%

%$5#!4)/.!, */52.!,
 .5-"%2  

¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ
ÇÆÃ¿ÑÄÊÐÑÁÍ
Æ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
Ç Ì¿ÒÉ¿

°±¯±¤¢§§

PEDAGOGY

¬  ¯¦¡±¤ª¬±
§ ¬²¶¬± ®ª§±§©
¬²¶¬±¤¯¤±§¶¬ °®§°¬§¤
¢£§¬ ´´)
©¬§¥©  

°ÍÓÇÞ 3OFIA


342!4%')%3
&/2 0/,)#9 ). 3#)%.#%
!.$ %$5#!4)/.

BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL RESEARCH АND PRACTICE

%$5#!4)/.!, */52.!,
 .5-"%2  

£

6/,5-%

VOLUME
³§ª°³§¾
¬²¶¬ «¤±£§¶¤°© °®§°¬§¤
¢£§¬ ´´))
©¬§¥©  

°ÍÓÇÞ 3OFIA


0(),/3/0(9
6/,5-%

°ÍÓÇÞ 3OFIA


Цена 9 лв.

¤$5#!4)/.!, */52.!,
 .5-"%2  

www.azbuki.bg

¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ
ÇÆÃ¿ÑÄÊÐÑÁÍ
Æ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
Ç Ì¿ÒÉ¿

3

ГОДИНА

2015

LXXXVII

София – Sofia
2015

87

NUMBER

3, 2015

